
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voščilo domačega župnika 

 
Dragi bratje in sestre! 
Boţični praznik 2016 nas vabi k 
prenovljenemu pogledu na svet v 
katerem ţivimo. Jaslice in Boţje 
rojstvo kaţejo na čudeţ Boţjega 
prihoda na svet, ki se ni zgodil le 
pred 2000 leti, ampak se dogaja 
tudi danes, tukaj in sedaj.  
Ţivimo v času polnem nasprotij. 
Na zahodu nič novega: 
blagostanje, vedno višji standard, 
kopičenje bogastva, hlepenje po 
več, navidezni mir in varnost. 
Istočasno ljudje na drugem konci 
sveta trpijo v vojnah, revščini, 
neprestanem strahu za lastno 
ţivljenje in prihodnost. Morda bi 
kdo rekel: »saj je bilo vedno 
tako«. Morda. Prav gotovo ni bilo 
tako velikih razlik med ljudmi, 
kot so danes. Moderna 
komunikacijska sredstva nam 
omogočajo, da vse te razlike 
vidimo na lastne oči in to posebej 
v trpečih ljudeh poglablja njihovo 
nezadovoljnost, agonijo in ţalost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kje je rešitev za vse te resne 
teţave, ki jih doţivljamo? V 
sporočilu svete Boţične noči. Bog 
je postal človek v revščini. 
Odklonil je bogastvo in visok 
standard - z razlogom. Tudi mi se 
moramo zbuditi iz miselne omame 
po neprestanem kopičenju 
materialnih dobrin, ki se je 
zalezla v nas po letu 1991. Če bi 
vsak človek ţivel v skromnosti, če 
bi bil zadovoljen s tem kar ima, bi 
se svet gotovo spremenil. Ne 
smemo nasedati logiki modernega 
potrošništva, ki poveličuje moč 
denarja, neustavljivo hlepenje po 
več. Ta logika vodi svet v 
uničenje. Boţja logika 
skromnosti, spoštovanja, 
hvaleţnosti, sočutja, odpuščanja 
pa vodi v srečno prihodnost. 
Začeti pa moramo seveda pri 
sebi. Kaj bomo torej izbrali: smrt 
ali ţivljenje? Gre za vprašanje biti 
ali ne biti. Bog daj, da bi izbrali 
ţivljenje, Bog naj se nas usmili in 
nam da prave pameti! 
                   Igor I. Novak, dekan  
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Kronograma v naši cerkvi 
 

 

Ob ustanovitvi naše župnije  
15. avgusta 1998: 

ParoeCIa  In  KošakI 
beatI  AntonII  SLoMšek 
InstItVta  sVb  PræsVLe 

FranC  K.  et  Par.  P.  F.  PIVeC 
XVIII.  ID  Sept.  KaL 

  
Prevod: 

Ţupnija v Košakih 
blaţenega Antona Slomška 
ustanovljena v času škofa 

Franca K. in ţupnika p. F. Pivca 
osemnajstega dne id 
septembrskih kalend. 

 
 *** 

 
Kalende so prvi dan vsakega 
meseca; v našem primeru je to 1. 
september. Osemnajsti dan pred 
1. septembrom je 15. avgust. 15. 
avgust je torej 1. dan pred 1. 
septembrom, 2. dan je 14. 
avgust, 3. dan 13. avgust itd., 
šteje se nazaj. 
Kronogram daje poleg dneva in 
meseca še letnico 1998, ko je bila 
ustanovljena ţupnija bl. Antona 
Martina Slomška v: Maribor – 
Košaki. 
V latinščini izobraţen moţ 
razbere iz kronograma tole: 
Ţupnija bl. A. M. Slomška je bila 
ustanovljena 15. avgusta 1998, ko 
je bil škof Franc Kramberger, 
ţupnik pa p. Franc Pivec OFM. 
  

1 M     =      1000 
1D      =        500 
3C     =         300 
3L     =         150 
1X     =           10 
5V     =           25 
13I    =           13 
                    1998 
 
Ob rešitvi naše cerkve:  
 

 

 

ParoChVs  Igor  NoVak 
et  tota  ParoeCIa  orabant 

VenI  IesV  Vt  ECCLesIa 
In  KošakI  beatI  SLoMšek  

saLVetVr 
et  sIC  saLVata  est 

et  Ita  ALLeLVIa  eX  ore  Cantat 
 

  
Prevod: 

Ţupnik Igor Novak 
In vsa ţupnija sta molila 

Pridi, Jezus, da se cerkev 
V Košakih blaţenega Slomška reši 

In tako je rešitev prišla 
In tako se ALELUJA poje iz srca. 

 *** 
Kronogram daje letnico 2016, kot 
Bogu v zahvalo, da cerkev v 
Košakih ni bila odtujena. 

  
1 M     =      1000 
6C     =         600 
7L     =         350 
1X     =           10 
9V     =           45 
11I    =           11 
                    2016 



Tabli z obema kronogramoma se 
nahajata v prostoru pred glavnim 
vhodom v našo cerkev. Latinska 
napisa je pripravil g. mariborski 
pomoţni škof msgr. dr. Joţef 
Smej, tabli z napisoma sta delo  
kamnoseškega mojstra g. 
Petroviča iz Slovenje vasi. 
 
 

 

Voščilo g. mariborskega 
nadškofa metropolita 

 
Na naša srca znova trka boţično 
sporočilo, ki je za vsakega od nas 
zelo pomembno. Ritem 
vsakdanjega ţivljenja je 
neizprosen. Vse se dogaja hitro, 
vsakdanje obveznosti nas vedno 
bolj utrujajo. Tako svoje ţivljenje 
ţivimo večkrat le na površju in ne 
uspemo najti globljega smisla 
našega bivanja. 
Boţična skrivnost nam ţeli odpreti 
nove poglede in razumeti naše 
ţivljenje v pristni podobi. Bog 
sam je spregovoril tako, da je 
izstopil iz sebe in se nam podaril. 
Pokazal je, kako naj bi mi 
razumeli svoje ţivljenje: kot sad 
ljubezni in odprtost za sočloveka. 
Boţje Dete prihaja na svet, 
katerega pesti revščina in 
pomanjkanje solidarnosti. Tako je 
bilo pred več kot 2000 leti in tudi 
danes sta ta dva problema naša 
sopotnika. 
Boţje Dete prihaja k nam, da 
prinese v naš svet svojo, Boţjo 

logiko. Le to smo ponovno 
odkrivali v Svetem letu 
usmiljenja. V ospredje postavlja 
srce, ki vidi, čuti in odgovarja na 
naše stiske in bolečine. Ko 
vstopimo v to Boţjo logiko ne 
ţivimo več drug ob drugem, 
ampak v sočloveku vidimo brata, 
sestro in gradimo mostove od srca 
do srca. 
Sv. Pavel boţično skrivnost vidi 
kot razodevanje dobrote in 
človekoljubnosti Boga, ki je sad 
njegovega usmiljenja, da bi mi 
postali dediči ţivljenja (prim. Tit 
3, 4-5). Razdati se za druge je 
največja modrost, to je Boţja 
modrost. Človeška miselnost jo 
teţko sprejme, vendar brez nje 
ne moremo stopiti na pot pravega 
in uresničenega ţivljenja. 
Boţično sporočilo je sporočilo 
srca. Iz Novorojenega Deteta ţari 
ljubezen in bliţina Boga človeku. 
Kdor to začuti, kdor vstopi v 
sluţbo tega oznanila, osreči sebe 
in to srečo prinaša tudi drugim. 
V mislih imam vse vas, ljudi dobre 
volje. Vsem vam ţelim, da bi 
letošnji boţič začutili kot 
ţivljenje, ki se nam razodeva in 
rešuje vse ljudi, kot pravi sv. 
Pavel: »da ţivimo razumno, 
pravično in delamo dobro (prim. 
Tit 2,11-14). 
Naj bo Boţič navzoč med nami 
skozi vse novo leto 2017! 
 

msgr. Alojzij Cvikl DJ 
mariborski nadškof metropolit 



Naša oznanila 

 
 Skavti in skavtinje so nam 
prinesli luč miru iz Betlehema. 
Dar za sveče je namenjen 
vseslovenskemu skavtskemu 
projektu za pomoč revnim 
druţinam, Bog povrni za vašo 
dobrosrčnost!  
 
 Na razpolago je Marijanski 
koledar, Druţinska pratika in 
Mohorjeve knjige. Pohitite, da ne 
bo kaj od tega, kar bi ţeleli imeti, 
pošlo! 
 
  Hvala vsem, ki ste v tem 
tednu postavili jaslice in 
pripravili vse drugo za lepo 
boţično praznovanje! 
 
 Nadškofovemu voščilo se 
pridruţujem tudi Vaš domači 
dušni pastir. Naj bo Boţično 
praznovanje obogatitev za vse 
nas!               Igor I. Novak, dekan 
 
 

Sv. maše pred nami 
 

BOŢIČ – Gospodovo rojstvo, 
25.12., Anastazija, mučenka; 
09.00 + Milena Romih  
 
PONEDELJEK, 26.12., 

Štefan, diakon, prvi mučenec, 
dan samostojnosti;     
09.00 + sestra Lizika Habulin in 
ostali sorodniki Dominko in 
Osenjak  

TOREK, 27.12.,  
Janez, apostol, evangelist;     
19.00 + Vlado Miholic in starši 
 
SREDA, 28.12.,  
Nedolţni otroci, mučenci; 
19.00 + Ivan Nikitenko 
 
 

ČETRTEK,29.12.,  
David, kralj; 
19.00 + Franc Štrakl 
 
PETEK, 30.12.,  
Sveta druţina;  
19.00 – za naše druţine 
 
SOBOTA, 31.12.,  
Silvester, papeţ; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
 
MARIJA MATI BOŢJA,  
Novo leto - dan miru, 1.1.2017, 
Fulgencij, škof; 
09.00 + Marjeta Fekonja 
 
 

Izdajatelj 
 

Ţupnija blaţenega škofa A.M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijambkosaki.wordpress.com 

e-pošta:   zupnija.kosaki@gmail.com 
Hvala za Vaše darove za našo cerkev,  
ki jih prosimo nakaţite na  naš TRR: 

SI56 24100-9104344610 

Slomškov glas je uradno ţupnijsko glasilo 
Ţupnije  Maribor–Košaki, izhaja tedensko. 

 

Odgovarja: Igor I. Novak, dekan: 
(00386 41-868-298) 

Oblikovanje: M. Luketič, univ.dipl.inţ.arh. 


