
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

Beseda o Besedi 
 

Ob poslušanju Matejevega evangelija 
o hiši na skali in na pesku se je 
razvil pogovor … 
 
Franja: Ali ste kdaj v peskovniku gradili 
gradove in hiše? 
Saša, Tilen: Ja 
Urška, Simon: Jaaa, haha. 
Franja: In kako dolgo je ta hiška 
vzdrţala? 
Urška: Ne dolgo. Hitro je razpadla 
Saša: Ko je morje prišlo, jo je zalilo. 
Simon: Ko je pričelo deţevat, je šla po 
gobe :) 
Franja: Zakaj pa je razpadla? 
Tilen: Ja, ker je iz peska. 
Franja: Iz česa bi morala biti?  
Saša: Iz kamna ali pa lesa ali pa česa 
podobnega. 
Tilen: Iz opeke in betona. 
Franja: Predstavljaj si, da je tvoje 
ţivljenje hiša. Kako bi ga začel graditi, 
da bi bilo veliko, lepo, udobno in se ne bi 
zrušilo? 
Saša: Pridno bi hodila v šolo, imela 
dobre ocene, se druţila z v redu 
osebami. In potem bi posledično imela 
dober poklic in bi bila srečna, potem bi si 
najverjetneje poiskala v redu moţa. In 
potem bi bila srečna. 
Simon: Tako, da bi najprej naredil teţje 
dele, ker vsi trpimo enkrat in naj  
se raje za mene trpljenje začne na 
začetku, konča pa z veseljem... :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franja: Evangelij pravi, da morajo biti 
temelji močni in iz kamna? Kaj so temelji 
pri hiši? 
Saša: Ono spodaj, da hiša trdno stoji. 
Franja: Kaj pa so temelji v naših 
ţivljenjih? Kaj je v ţivljenju tako 
pomembno, da lahko na tem stoji vse 
ostalo? So to najbolj moderna oblačila, 
dobri avti, kolegi?  
Tilen: Druţina, prijatelji ... 
Simon: Ljubezen, zdravje, druţina, 
prijatelji. 
Saša: Druţina, prijatelji.  
Franja: Ok, to ţe, druţino in prijatelje 
imamo bolj ali manj vsi. Je dovolj, samo da 
jih imamo ali je bolj pomembno, kako se z 
njimi razumemo? 
Tilen: Bolj pomembno je, kako se z njimi 
razumemo. 
Saša: Ja to je tudi pomembno... Da te oni 
podpirajo, te ne opravljajo in ti stojijo ob 
strani. 
Franja:  Kaj ni to tisto: ”Ljubi svojega 
bliţnjega ...” Je dovolj, da mi samo fejst 
govorimo o tem, kako se imamo radi pa kak 
smo ”fer” ali moramo takšni biti tudi v 
resnici? 
Saša, Urška: Ja, moramo tudi v resnici tak 
bit! 
Franja: Pa smo? Jaz ne vedno.  
To je teţko. 
Urška: Ne, nismo vedno .. 
Saša: Moramo stati za svojimi besedami 
Tilen: Jaz tudi nisem vedno ... 
Franja: Kaj pa zdaj? 
Saša, Tilen: Potrudimo se, da bi bli boljši 
... vztrajajmo. In z malo Boţje pomoči bo šlo! 
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SLOMŠKOVE DROBTINICE  
 

Slomšek spiritual – duhovni oče 
bogoslovcev v Celovcu 
 
Na prvo nedeljo v februarju smo 
zapisali, da je Slomšek konec oktobra 
1829 ponovno prispel v Celovec v 
bogoslovno semenišče – bogoslovje, 
vendar tokrat ne več v vlogi študenta-
bogoslovca, temveč v vlogi spirituala. 
To je bilo veliko priznanje zanj, 
predvsem pa velika odgovornost, delati 
z bodočimi duhovniki. S to novo vlogo 
se je spet moral privaditi na mestno 
ţivljenje. Zelo ga je pri tem motil 
mestni hrup, pa plesne razvade in 
divjanje mladih, posebno v postnem 
času, pa tudi kajenje gojencev, ki ga 
je teţko preprečeval. Kljub svojemu 
poslanstvu v bogoslovju je kolikor je le 
mogel ohranjal stik s podeţeljem, 
pridigal je v mestih in na podeţelju v 
slovenščini in v nemščini. V mestu 
Blatograd/Zalavar na Madţarskem je 
Slomšek na Binkoštni ponedeljek 
28.5.1834 pridigal takole:  »Dolţnost 
svoj jezik spoštovati.« Joţe Pogačnik 
ocenjuje, da je Slomšek v tem govoru 
postavil biti ali ne biti za slovenski 
obstoj. Nezvestobo materinščini naj bi 
celo povezal s smrtnim grehom.  
Slomškova iskrena navdušenost nad 
slovenskim jezikom me vedno znova 
prevzame, zato bom danes v tem 
kratkem zapisu nekaj več besed 
namenil njegovim mislim o tem.  
Zanimiva je Slomškova misel: »V 
Evropi, v najsrečnejšem delu  sveta, v 
katerem mi ţivimo so najimenitnejši 
jeziki: latinski, nemški in slovenski.« 
Toda: »Med vsemi jeziki mora 
Slovencem naš materni jezik najljubši 
biti in ga moramo zaradi Boţje časti in 
zaradi svojega zveličanja prav 
spoštovati.« V pridigah dalje pravi: »  
 

 

Kdor svoj materni jezik zavrţe ter ga 
pozabi, je zmedenemu pijancu podoben, 
ki zlato v prah tepta in ne ve koliko 
škodo si dela. Odrasli Slovenci, ki svojih 
otrok slovensko ne učijo, so nehvaleţni 
hišniki, ki svojim otrokom zapravljajo 
doto, ki so jim jo njihovi  dedi izročili. 
Podobni so taki očetje in matere slabim 
gospodarjem, ki svoje gospodarstvo 
prodajo in slednjič pod beraško palico 
pridejo.«  »Materni jezik je najdraţja 
dota, ki smo jo od svojih staršev prejeli. 
Kdor svoj materni jezik pozabi, 
malopridno svoj talent zakoplje. Bog bo 
enkrat terjal in takrat bodo vsi 
zaničevalci svojega maternega jezika v 
temo pahnjeni.« 
Pridiga, ki smo jo zapisali je zelo 
narodnozavedna, nadvse zanimiva in 
izredno aktualna tudi za današnji čas 
glede ohranjanja lepe slovenske materne 
besede.                               Jože Križan    
                                            

1. TURNEJA NA  
AVSTRIJSKO KOROŠKO  
  

Z mladinskim pevskim zborom smo v 
soboto  in nedeljo 27.2.2011 obiskali 
avstrijsko Koroško, do koder smo se z 
avtoma vozili štiri ure z vmesnimi 
postanki. Ko smo prispeli v kraj Šmarjeta 
v Roţni dolini, nas je tamkajšnji ţupnik 
prijazno sprejel in nam pokazal sobe, v 
katerih smo prenočili, kuhinjo in vse 
drugo. Po prihodu smo se malo ustalili, 
imeli pevske vaje in peli pri večerni 
maši. Za večerjo sta ata Bombek in 
Doroteja pripravila špagete s polivko. Na 
večerjo smo povabili še tamkajšnjega 
ţupnika, ki je bil precej zgovoren in sta 
se z našim ţupnikom, Igorjem, hitro 
ujela. Po večerji smo še malo uţivali, 
imeli še ene pevske vaje, se pogovarjali 
ob toplem čaju, nato pa krenili spat, saj 
smo se naslednji dan morali zbuditi ţe ob 
6h! Sicer nas je nekaj bilo strah zaspati, 
saj smo z okna imeli pogled na bliţnje 
pokopališče. 



Ko smo zjutraj vstali, smo še malo 
poklepetali, nekaj prigriznili in se 
pripravili na nov dan. Ob 8h smo peli pri 
sv. maši v kraju imenovanem Sele. Po 
maši smo tam pojedli skrbno pripravljen 
zajtrk, popili čajček in kavico ter krenili 
proti Šmarjeti v Roţni dolini, kjer smo ob 
10h peli ţe pri drugi sv. maši. Odpeli smo 
odlično in na koncu maše smo prejeli 
aplavz. Po maši smo se slikali z 
ministranti in malo poklepetali. Na poti 
domov smo si še ogledali cerkev Gospe 
Svete in kneţji prestol na ozemlju 
nekdanje Karantanije. Ko smo prišli na 
postojanko v Tepanjah, smo počakali še 
drugi avto, saj so proti Mariboru peljali 
po poti mimo Kranjske gore. V tem času 
smo se marsikaj pogovorili in se 
nasmejali našim dogodivščinam. Okoli 8. 
ure smo prispeli v Maribor in večerjali pri 
druţini Bombek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta konec tedna smo si ogledali, dosegli 
in doţiveli marsikaj – tudi veliko 
nepričakovanega. Zelo smo se zabavali in 
smejali, pogovarjali in pridno peli! 

 Ana Celcer 
 

NAŠA OZNANILA  
 
 Preteklo nedeljo so naši mladi 
skupaj z g. ţupnikom obiskali dve 
ţupniji na avstrijskem Koroškem-  
ţupnijo Šmarjeta v Roţni dolini in 
Sele. Prosili so za pomoč pri gradnji 

naše nove cerkve. Tamkajšnji verniki 
so za našo novo cerkev namenili 4200 
EUR, kar gre kakor vedno v celoti za 
ta namen. Bog jim povrni!   
 

 Danes se vam še posebej zahvalimo 
za vaše darove namenjene za našo 
novo cerkev.  
  

 Danes ob 15h je v mariborski stolnici 
slovesnost ob spremembi na sedeţu 
mariborske nadškofije in metropolije. 
Vabljeni! 
 

 V sredo je pepelnica – začetek sv. 
postnega časa. Naj nam bo popotnica v 
ta »duhovno krepki čas« tudi postno 
pismo slovenskih škofov, ki smo ga 
danes poslušali.   
 

 V petek, 11. 3. 2011 po večerni sv. 
maši bo redno srečanje ŢPS, vabljeni! 
  

 Prisrčno vas vabimo na romanje v 
Međugorje in vas prosimo, da se 
nemudoma prijavite, saj na prijave 
ne moremo čakati do zadnjega 
dneva. V dnevih od 27. do 29. 
aprila 2011 smo na ţupnijskem 
romanju v Međugorju; potek romanja: 
na pot krenemo v sredo ob 5h 
zjutraj; namestitev, romanje na hrib 
Marijinega prikazovanja (Crnica), 
večerja in počitek. V četrtek: zajtrk, 
zjutraj sv. maša, kriţev pot na hrib 
Kriţevac, kosilo, prosto,  zvečer obisk 
kriţa Vstalega Zveličarja, večerja, 
počitek. V petek: zajtrk, sv. maša, 
obisk komune, 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 čim 
prej prijavite pri g. Joţetu Kaučiču in 
mu izročite predplačilo 60 EUR. 
Vabljeni! 
 

 Nabirke: 
     8. nedelja med letom: 70 EUR 

Bog vam povrni! 



Sv. maše v mesecu  marcu  
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
*** 

9. NEDELJA MED LETOM, 6.3., 
prva v mesecu; Marcijan, mučenec  
9.30 + moţ, oče in dedek  
          Drago Bohak (6. obl.) 
 
SREDA, 9.3.,  
Pepelnica, začetek sv. postnega 
časa 
19.00 + Joţe Čeh  
 
PETEK, 11.3.,  
Benedikt, škof 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 
 
SOBOTA, 12.3., 
Inocenc I., papeţ; »Gregorjevo« 
18.00 – molitev sv. roţnega venca 
19.00 + Srečko Javnik  
 
1. POSTNA NEDELJA, 13.3., 
Kristina, mučenka 
9.30 + Ljudmila Gosak  
 
PETEK, 18.3.,  
Ciril Jeruzalemski,  
škof in cerkveni učitelj 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 
 
SOBOTA, 19.3., 
Joţef, Jezusov rednik  
in zavetnik slovenskih deţel  
18.00 – molitev sv. roţnega venca 
19.00 + moţ, oče, dedek Anton Robar 
(10. obletnica), + starši Škofič Robar  
 
2. POSTNA NEDELJA, 20.3., 
Klavdija, mučenka 
9.30 + moţ in oče Ivan Šeruga  

Molitveni kotiček  
 

 
Nebeški Oče,  
razodel si nam,  
da so na poseben način 
tvoji otroci vsi, ki delajo za mir. 
Pomagaj nam, 
da bomo vztrajno delali  
za pravičnost med narodi, 
ki je trden in resničen temelj miru. 
Po našem gospodu  
Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 
ki s teboj v občestvu Svetega Duha  
ţivi in kraljuje vekomaj.  

 
(Glavna mašna prošnja maše  

Za mir in pravičnost,  
Rimski misal, 795.) 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, ţupnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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