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Tiskovna dejavnost v Škofiji Murska Sobota 
 

Spoštovani predstavniki medijskih hiš, spoštovane novinarke in novinarji! 
Vse vas prisrčno pozdravljam in se vam zahvaljujem za vašo udeležbo na 

tiskovni konferenci, ki jo Škofija Murska Sobota že tradicionalno sklicuje na začetku 

meseca decembra. 
Želimo vam predstaviti tiskovine, ki jih je izdala Škofija Murska Sobota, oz. so 

povezano z njeno dejavnostjo. To tiskovno dejavnost lahko razdelimo v tri sklope: 
redna dejavnost, dejavnost ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom in dejavnost župnij. 
 
Redna dejavnost 
 
Stopinje 2019 
 Stopinje 2019 seveda ne morejo mimo dogajanja, ki ga bomo obhajali v 
Sloveniji v prihodnjem letu, to je 100-letnica združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom. To vsebino odraža že naslovnica, nadaljuje se v koledarskem 
delu, kjer so prikazani mostovi čez reko Muro, tudi tisti plavajoči ali brodi. Dodani so 

različni zapisi o tej vsebini, ki so jih med drugim prispevali tudi posamezni slovenski 
škofje in pomurski župani.  
 O sedanjem življenju v Škofiji Murska Sobota beremo v poglavju Škofijske 
stopinje, o naših vzornikih pa v poglavju Stopinje svetih. Poleg podrobnega prikaza 
dogajanja v zvezi s postopkom beatifikacije Božjega služabnika Danijela Halasa in 
Božjega služabnika Alojzija Kozarja spoznamo še tri svetle like iz posameznih dekanij. 
Na seji ŠPS lanskega leta je bilo namreč sklenjeno, da bodo člani zbirali zapise o 
ljudeh »za sosednjimi vrati«, kakor je papež Frančišek imenoval dobre, svetle ali svete 
ljudi, ki živijo v naši bližini, pa jih pogosto niti ne opazimo. Nekateri člani ŠPS so to 
že naredili, drugi še zbirajo pričevanja in zapise. 
 Okno v našo preteklost tudi v teh Stopinjah odpira ustanovitelj Stopinj škof 
dr. Jožef Smej v kar treh člankih. Drobce naše preteklosti nam odkrivajo še drugi. 
Drugo okno se odpira k našim rojakom v Porabju. Svoj pogled na življenje porabskih 
Slovencev, predvsem z vidika, kaj lahko Cerkev prispeva k ohranjanju slovenstva, 
podajata parlamentarna zagovornica Erika Köleš Kiss in urednica časopisa Porabje 
Marjana Sukič. 
 Naslednje okno se odpira k evangeličanom. Letos je Stopinjam prvič dodano 
novo poglavje Ekumenske stopinje, v katerem duhovnik evangeličanske cerkvene 
občine Križevci Mitja Andrejek odgovarja na zastavljena vprašanja. 
 Poleg že uveljavljenih vsebin v poglavjih Stopinje srca, Stopinje mladih, 
Odhojene stopinje, Jubilejne stopinje, Stopinje k tebi, pa pestro dogajanje zažari v 
zadnjem poglavju Tvoje in moje stopinje, kjer beremo o življenju v naših župnijah. 

Naj omenim še besede, ki jih je v uvodniku zapisal škof dr. Peter Štumpf: 
»Posebnost Stopinj je v tem, da so same v sebi zdrave. To, kar je v njih, je dobro, 
resnično in tudi lepo.« 

Stopinje 2019 obsegajo 280 strani, sodelovalo je 32 avtorjev in pri tem niso 
šteti tisti, ki so pisali župnijska poročila (župniki ali kdo drug), v trinajstih poglavjih 
je objavljenih 72 naslovov in pri tem spet niso šteta župnijska poročila, ki jih je 32. 

 
Poti k Bogu 

Škofijsko glasilo, ki izide štirikrat letno, Poti k Bogu, v 102. številki prinaša 
božično vsebino in nekatere druge redne vsebine, kot npr. spremljanje postopka za 
beatifikacijo Božjega služabnika Danijela Halasa in Božjega služabnika Alojzija 
Kozarja. Dodan je odmev mladih na sinodo o mladih in drugo. 

Poti k Bogu prihajajo v 3500 domov v Škofiji Murska Sobota in utrjujejo vezi 
med verniki posameznih župnij v Škofiji Murska Sobota. 
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Spletna stran 
 Škofija Murska Sobota preko spletne strani http://www.skofija-sobota.si/ 
posreduje različne vsebine, obvešča o dogodkih ter o njih poroča. 
 

Dejavnost ob 100-letnici 
 
Skupaj čez zlati most 

Knjižica Skupaj čez zlati most je izšla v okviru dejavnosti Škofije Murska 
Sobota, ko se pripravljamo na obhajanje 100-letnice združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. Vsebuje sedem nagovorov, ki jih bodo duhovniki 
vsako drugo nedeljo v mesecu od januarja do julija 2019 podali vernikom po naših 
župnijah. Vsak nagovor se začne na enem mostu, ki je zgrajen čez reko Muro od 
Petišovec do Gornje Radgone. Spominja na ljudi, ki so gradili slovenstvo, vero in 
vrednote, zaradi katerih smo mi danes tukaj, del države Slovenije in del Katoliške 
cerkve na Slovenskem.  

 
In vendar živimo 

Škofija Murska Sobota je v pripravi na obhajanje 100-letnice združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom izdala križev pot z naslovom In vendar 
živimo. Ta križev pot želi v ljudeh utrjevati vero v Boga. Želi spodbujati prizadevanje 
slehernega človeka za rast vere, upanja in ljubezni. 
 Razmišljanje pri posameznih postajah se na kratko ustavi pri Jezusu, nato se 
dotakne zgodovinskih mejnikov, ki so zaznamovali življenje Slovencev v Slovenski 
Krajini oziroma v Prekmurju in tudi širše. Molitev spodbuja k prizadevanju za 
kreposti, da bi bila naša prihodnost svetla in živa. 
  
Prošnje 
 Na vse župnije so bile poslane tudi molitve – prošnje vernikov, ki jih pri vsaki 
sveti maši dodajajo rednim prošnjam. Na ta način se dan za dnem spominja na 
dogajanje in se ljudi spodbuja k hvaležnosti za domovino in k prizadevanju, da bi 
ohranjali vrednote: vero, jezik, kulturo, svobodo … 

 
Druge dejavnosti 

 
Vezi in zanke 

Župnija Odranci je v novembru izdala knjigo Vezi in zanke, ki je 9. knjiga v 
zbirki Zbrana dela Lojzeta Kozarja. Tema te povesti je zdomstvo, stari problem ljudi 
ob Muri, ki tudi v našem času prinaša kaj dobrega, a tudi marsikaj slabega v 
osebnem, družinskem in družbenem življenju. Povesti Vezi in zanke, ki je izšla leta 
1979 pri Mohorjevi družbi kot Slovenske večernice, je v tej izdaji dodana študija o 
nastajanju in sporočilu knjige, ter odmevi bralcev in literarnih kritikov. 

Poleg te knjige je Župnija Odranci v zbirki Zbrana dela Lojzeta Kozarja izdala 
že naslednje: Materina ruta, Premakljivi svečnik, Takšen prag, Nema piščalka, 
Pajkova mreža, V Porabju doma, Neuničljivo upanje, Kamen in srce. 

 
Srebrni koraki 

Pesniška zbirka vsebuje pesmi, posvečene Božjemu služabniku Danijelu 
Halasu, pesmi, posvečene Božjemu služabniku Alojziju Kozarju in pesmi, ki opevajo 
svete in svetle osebe, se pravi svetnike, zavetnike naših župnij, slovenske svetniške 
kandidate ter druge vzornike iz našega Prekmurja. Srebrni koraki so eden od sadov 
škofijskega misijona oz. petletnega obdobja po njem, ko smo si zadali nalogo: 
prizadevanje za svetost. 

 

http://www.skofija-sobota.si/
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Abeceda Božjega služabnika Alojzija Kozarja 
Abeceda Božjega služabnika Alojzija Kozarja je družabna igra, ki je namenjena 

otrokom in odraslim. Je tudi katehetski pripomoček. Igra pomaga bolje spoznati 
Božjega služabnika, njegovo življenje, njegovo delo, njegov pomen za nas. Pomaga 
utrjevati spomin in utrjuje vezi med soigralci. Tridesetim karticam je priložen zvezek 

z navodili. 
 

Kozarjev list 
Odkar poteka škofijski postopek za beatifikacijo Božjega služabnika Alojzija 

Kozarja, Župnija Odranci mesečno izdaja Kozarjev list, preko katerega obvešča o 
dogajanju pri tem postopku. 

 
V nebo 

Župnija Odranci bo v letu 2019 obhajala župnijski misijon, zato je v pripravi 
na to dogajanje izdala knjižico V nebo, ki prinaša spored misijona ter drugo vsebino, 
povezano s tem dogajanjem. 

Lojze Kozar ml. 


