ŽUPNIJA SV. KOZMA
IN DAMIJANA

KUZMA

Od začetkov do posvetitve župnijske cerkve
1
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BROŠURI NA POT
Sedanjost in prihodnost zajemata moč in se krepita ob čistih in
neusahljivih izvirih preteklosti. Ko se oziramo na zgodovinsko bogastvo
naše župnije, odkrivamo moč, vero in vztrajnost dušnih pastirjev, ki so ob
pomoči vernikov in vseh dobro mislečih ljudeh prispevali svoj delež pri
nastajanju samostojne župnije Kuzma.
Letos se mineva 70. let od ustanovitve nove ekspoziture, 45 let obstoja
župnije, 45 let blagoslovitve cerkve in 40 let posvetitve naše župnijske
cerkve.
Poslanstvo pričujoče brošure je, da nam odpre obzorje preteklosti naše
župnije, ki so jo z velikimi napori ustvarjali dušni pastirji, ko so najprej
dobili samostojno ekspozituro, in sicer leta 1939 in nato župnijo leta
1964. Ko obujamo spomine na preteklost naše župnije, izražamo
hvaležnost vsem dušnim pastirjem, ki so delovali v naši župniji in vsem
vernikom, ki so se bili pripravljeni marsikomu odpovedati in marsikaj
žrtvovati za nastanek, obstoj in življenje kuzmiške župnije. Že velik
indijski pesnik je zapisal, da nam je življenje podarjeno zato, da ga
darujemo drugim.
Iz življenja in dela naših prednikom nam sveti svetel zgled, da bodo
poznejši rodovi živeli iz materiale, duhovnega in moralne zapuščine, ki jo
ustvarjamo vsi, ki živimo ob začetku tretjega tisočletja na področju naše
župnije in občine.

Ivan Kranjec, župnik
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ZGODOVINA
Prvi zgodovinski viri kuzmiške okrogline so iz leta 1378. Že takrat se
omenjajo vasi: Matjaševci, Doliči in Slaveči. Kuzma se pod tem imenom
še takrat ne omenja. Verjetno je po madžarsko Zalacha bil kraj, kjer je
stala cerkvica Sv. Kozme in Damijana. Že takrat so namreč obstajale tri
Slaveče, in sicer: Dolnja, Gornja in Nova Slaveča.
OB NEKDANJI KAPELICI ČUDODELNI STUDENEC
V »Kuzdoblanji« je kapela Kozma in Damijana. Nedaleč stran je bil izvir
zdravilne vode. Po legendi naj bi na tem mestu čudežno spregledala
hčerka grofa. Že v Čaplovičevem času »so kazali strügo one vode, štera je
vse betege vračila« Vego da sta se dva brata, rejč za rečjouv svadila in
eden ovoga poulek vode vmorila, se je voda obernola na oblak in po
brejgah odišla na štajersko. (Kalendar najsvetejšoga Srca Jezušovega
1919, str. 52). Ta studenec naj bi bil blizu kapele. Čaplovič in legende
nam s tem dokazujejo, da so res takrat vsi in že prejšnji verniki imeli
precej nesreč z različnimi boleznimi in se priporočali svojima patronoma,
po katerih je kraj pozneje dobil tudi svoje ime: Kozma – Damjan,
Kuzdoblanje, pozneje Kuzma. Tedanja kapelica je stala sredi
pokopališča, kjer se pokopavajo verniki treh vasi: Kuzme, Doliča in
Matjaševec.
Po pripovedovanju ljudi je najprej stalo le obokano znamenje in ob strani
le en zvonik z lesenim zvonom. Že pred prihodom Turkov je stolp bil
prizidan k obokani kapeli iz domačega kamna in apna. Vizitacija iz leta
1873 govori o povečanju kapele, saj se je kapela leta 1863 povečala
proti vzhodu, zvišal se je tudi stolp in kupili so še en zvon. Leta 1887 je
kapelica dobila novo ostrešje in prekritje. Kapelica ni bila poslikana, bila
je le enostavno prebeljena.

4

Slika 1 : Stara kapelica v Kuzmi

To je nekaj podatkov iz župnijske kronike, ki nas pripeljejo iz lepe in
bogate preteklosti naše župnije do časov, ko so verniki pod vodstvom
gospoda župnika Janeza Elijaša začeli resno razmišljati in potem tudi
zgradili cerkev v tej obliki, kot je danes. Sicer pa je bila pot do
samostojne ekspoziture, pozneje župnije, in sama gradnja cerkve,
zaznamovana z mnogimi preizkušnjami in težavami, ki so jih dušni
pastirji skupaj z verniki nosili in tudi uspešno premagali.
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KUZMA PRED SAMOSTOJNO EKSPOZITURO
Nekdanja ekspozitura in današnja župnija Kuzma se v zgodovini prvič
omenja kot organizirana podružnica takratne gornjelendavske župnije,
leta 1627, v protestantski vizitaciji. Vasi, ki so pozneje pripadale tej
podružnici, pa se omenjajo že v letu 1378.
Vse do 1. junija 1939 je bila Kuzma podružnica Gornjelendavske
(Graške) župnije.
PRVI POSKUSI ZA USTANOVITEV SAMOSTOJNE EKSPOZITURE
Po končani prvi svetovni vojni so se verniki podružnice Kuzma na pobudo
gospoda Antona Čiriča, ki je bil kaplan v Gornji Lendavi, začeli zanimati
za ekspozituro in gradnjo nove cerkve.
Čeprav je bil grof pripravljen tudi odstopiti zemljo za gradnjo cerkve,
nekateri verniki, ki so imeli to zemljo v najemu, ideje niso podprli. Zaradi
osebnih interesov je bilo potrebno počakati ugodnejše čase, Kuzma pa
ostaja še najprej le podružnica. V ljudeh je vedno bolj živela želja po
lastni ekspozituri. Po ustanovitvi nove Jugoslavije je s 1. januarjem 1924
tudi Trdkova pripadla novi državi in s tem graški župniji in Lavantinski
škofiji. Tako se je graška župnija povečala, to je delalo precej težav
dušnim pastirjem pri opravljanju njihovega poslanstva. Pred tem je
omenjena vas spadala pod Gornjeseniško župnijo.
PONOVNI POSKUSI ZA SAMOSTOJNO EKSPOZITURO
V začetku leta 1937 sta pri Gradu kaplanovala g. Janko Škraban in g.
Ivan Kolenc. Oba sta podpirala ekspozituro v Kuzmi. 19. marca 1937 je
šla posebna delegacija, ki so jo sestavljali predstavniki vasi, ki bi
sestavljale novo ekspozituro, v Maribor na škofijo. Tam so jim povedali,
naj se o ekspozituri najprej dogovorijo z domačim župnikom in pristojnim
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dekanom. Ker je g. Škraban odšel na novo župnijo, g. Ivan Kolenc pa je
postal župnijski upravitelj pri Gradu in je v odslej nasprotoval ekspozituri,
so se pojavile nove težave. Kljub temu pa je g. I. Kolenc še istega leta
podpiral željo vernikov po gradnji nove cerkve. Hodil je od hiše do hiše po
vaseh današnje kuzmiške župnije in zbiral prispevke za gradnjo nove
cerkve.
Cerkveni odborniki niso opustili prizadevanj za ustanovitev nove
ekspoziture. Odpravili so se na Tišino k dekanu, ki je obljubil podporo,
pod pogojem, da se prej dogovorijo z graškim župnijskim upraviteljem. Po
novem srečanju z župnijskim upraviteljem so ugotovili, da ta odločno
nasprotuje samostojni ekspozituri. Odbornika Matija Klement in Karel
Šafer nista odnehala. Matija Klement je pred župnijskim upraviteljem
izjavil: »Mi pa bomo delali brez vas!« Čez nekaj časa je g. Kolenc v graški
župnijski cerkvi s prižnice povedal, da Kuzma ne bo dobila svojega
duhovnika. Prej omenjena odbornika sta se ponovno podala h g. dekanu,
ki ju je pozorno poslušal, zapisal, kar sta poročala in koliko so ljudje že
nabrali za novo cerkev, potem pa poslal dopis v Maribor. Škofijski
ordinariat je podal pozitiven odgovor na pričakovanja o novi ekspozituri.
10. aprila 1938 so podpisali pogodbo odborniki cerkvene občine Kuzma
v župnišču pri Gradu. Pogodba je vsebovala natančna določila o
vzdrževanju duhovnika – ekspozita v Kuzmi. Končno so vsa prizadevanja
po samostojni ekspozituri obrodila sadove. Tako je 1. marca 1939 dobil
dekret za prvega ekspozita v Kuzmi g. Mihael Jerič. Veliko zaslug ves ta
čas nastajanja ekspoziture pripada tudi Mihaelovemu bratu, turniškemu
župniku in dekanu, g. Ivanu Jeriču. Ustanovitev ekspoziture Kuzma je
močno podpiral tudi takratni predsednik občine Kuzma, g. Janez Fartek,
ki je bil sicer evangeličanske vere, imel je tudi pozdravni govor ob
prihodu prvega ekspozita v Kuzmo, g. Mihaela Jeriča, 6. marca 1939.
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SLOVESNOST OB SPREJEMU PRVEGA EKSPOZITA
Ta zgodovinski dogodek naše župnije so zaznamovali zvonovi okrog
Kuzme, ki so klicali vernike k nedeljski božji službi. Okrog pol desetih je
krenila procesija starih in mladih. Tako katoličani kot evangeličani so se
odpravili do Kaucovega (Ropoševega) križa. Procesija je bila namenjena
slovesnemu sprejemu prvega ekspozita, g. Mihaela Jeriča. V Kuzmi pri
cerkvi ga je pričakal brat Ivan Jerič, dekan, ki je službo župnika opravljal v
Turnišču. G. ekspozita je spremljal g. Ivan Kolenc, župnijski upravitelj pri
Gradu. Pred cerkvijo ga je sprejel in pozdravil predsednik občine.
Slovesno mašo je daroval g. ekspozit. Slavnostni gostje so imeli kosilo pri
Šaferjevih. Začasno stanovanje je g. Mihael Jerič dobil pri Mariji Klement,
rojeni Schafer iz Kuzme 24. Tega dne je g. Mihael Jerič začel svoje redno
dušno pastirstvo.
USTANOVNA LISTINA ZA SAMOSTOJNO EKSPOZITURO
21. aprila 1939 je lavantinski knezoškof dr. Ivan Tomažič podpisal
ustanovno listino za samostojno ekspozituro. S tem odlokom je
samostojna rimokatoliška ekspozitura dobila župnijske pravice. To
pomeni: krščevanje, poročanje, pokopavanje in vodenje matičnih knjig.
Pravno naj bi se uveljavila nova ekspozitura, kar pomeni, da bi s tem
datumom začel kaplan – ekspozit s samostojnim vodstvom matičnih
knjig in tudi samostojnim dušnim pastirstvom. Novi ekspozituri so
pripadle štiri vas: Trdkova, Dolič, Matjaševci in Kuzma.
PREHOD OD EKSPOZITURE K ŽUPNIJI
Do leta 1949 je kuzmiška župnija bila le samostojna ekspozitura. Dne
15. aprila 1964 je škofijski ordinariat v Mariboru izdal ustanovno listino
za župnijo Kuzma. 30. aprila je bilo izdano imenovanje župnika na novi
župniji. Slovesna proglasitev župnije in umestitev župnika je bila na
praznik Gospodovega Vnebohoda, 7. maja. Razen zunanje priprave, ko
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so verniki novo cerkev in okolico že lepo pripravili in okrasili, je zelo dobro
uspela tudi sama duhovna priprava. Na to izjemno slovesnost so se g.
župnik in verniki pripravili s tridnevnico.
V pridigi ob umestitvi prvega župnika, g. Janeza Eljaša, je g. Ivan Kolenc
izgovoril naslednje besede: »Novega župnika (Janeza Eljaša) vsi poznate.
Zgradil vam je dom. Izhaja iz dobre krščanske družine in rodbine. V
njegovi rodbini je mnogo duhovnikov, ki so sedaj tu, ob njegovem
imenovanju navzoči, ali pa jih mnogo ni tu.« (iz župnijske kronike).

ZIDANJE NOVEGA ŽUPNIŠČA
Postavljalo se je vprašanje: kaj zgraditi prej? Cerkev ali župnišče? Za
gradnjo cerkve je bilo nabranega precej denarja in tudi materiala. Bili so
izdelani načrti, celo dva. Enega je dal narediti g. Ivan Kolenc, drugega pa
na lastno roko cerkvene občine Kuzma Franc Špilak iz Doliča. Prvi načrt
je izdelal arhitekt Novak iz Murske Sobote, drugega pa gradbenik Štefan
Sraka iz Murske Sobote. Sprejet je bil prvi načrt, dela pa je prevzel
gospod Štefan Sraka.
Razmišljanja o zidavi cerkve so bila začasno potisnjena v ozadje.
Prednost so dali gradnji župnišča. Začeli so z zbiranjem materiala. Verniki
so pridno pomagali pri raznih delih in velikodušno prispevali potrebna
denarna sredstva. Gradnjo je vodil g. Štefan Sraka iz Murske Sobote, ki je
tudi izdelal načrt in prevzel zidarska dela za župnišče. Gradnjo
gospodarskega poslopja je prevzel zidarski mojster iz Matjaševec, g.
Janez Cotter. Za ostrešje je poskrbel g. Rudolf Müller iz Motovilec.
Škofijski ordinariat je 1. septembra 1939 odobril načrte. Ker je zidarski
mojster Štefan Sraka zavlačeval s pričetimi deli, je cerkveni odbor sklenil
delo izročiti g. Janezu Judu iz Kuzme.
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4. septembra 1939 so zakoličili temelje župnišča. Ker so bili verniki s
prostovoljnim delom stalno na razpolago, je gradnja župnišča hitro
potekala. Na seji 15. oktobra je g. Ivan Jerič cerkvenemu odboru poročal,
da je župnišče v surovem stanju končano. Nadaljevali so z gradnjo
gospodarskega poslopja, za kar je začelo zmanjkovati materiala in
denarja. Verniki so zbrali potrebni denar in tudi nekaj materiala.
Manjkajočo količino lesa je občina prispevala iz občinskega gozda. Sredi
novembra je bilo gospodarsko poslopje zgrajeno in pod streho.

Slika 2 : Gradnja župnišča

SELITEV V NOVO ŽUPNIŠČE
Mizarska in ostala obrtniška dela ter opremljanje župnišča se je
nadaljevalo po zimskem času. Tudi nadaljnja zidarska dela je prevzel
Janez Jud. Sredi maja leta 1940, tik pred birmo, se je g. ekspozit preselil
iz najete Šaferjeve hiše v novo župnišče. 17. maja 1940, na dan birme,
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je g. knezoškof, dr. Ivan Tomažič pred samo birmo blagoslovil župnišče.
G. ekspozit se je zahvalil odbornikom za opravljeno delo in g. knezoškofu
za blagoslov. Hkrati pa je odbornike pozval, da bi enako složno zgradili še
novo cerkev. Seveda je bilo prej potrebno poravnati vse dolgove, ki so
nastali ob gradnji župnišča in gospodarskega poslopja. Tako rekoč vsi
verniki, razen nekaj izjem, so prispevali svoj dar za župnišče.

Slika 3 : Pogled na novozgrajeno župnišče in gospodarsko poslopje

Veselje ob vseh opravljenih delih in prizadevanjih za samostojno
ekspozituro je dopolnila slovesnost prve nove maše, ki jo je daroval g.
pater Kerobin Salaj, doma iz Trdkove.
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TEŽAVE IN OVIRE MED GRADNJO
Poleg vseh ovir, ki so jih uspešno premagali, so se soočili z različnimi
neprijetnimi okoliščinami.
Po 2. svetovni vojni - v letih 1948, 1949 so po slovenskih vaseh na veliko
gradili zadružne domove. Tudi v kuzmiški občini so si močno prizadevali
zgraditi zadružne domove. Župnija je imela pripravljenih 80 000 kosov
opeke za novo cerkev. Na vse možne načine so si nekateri prizadevali za
izposojo ali celo za odvzem cerkvene opeke. Le – ta naj bi bila
namenjena za gradnjo zadružnih domov. Zaradi teh prizadevanj civilne
oblasti je bil na veliki preizkušnji takratni ekspozit Jože Varga. Župnik in
cerkveni sodelavci so se dogovorili s predstavniki civilne oblasti za
izposojo opeke. Kmalu so vaščani iz Kuzme in Doliča omenjeno opeko
začeli odvažati za gradnjo zadružnih domov. Po 14. dneh ni bilo nobene
opeke več. Še tisto leto sta zrasla dva zadružna domova - v Doliču in v
Kuzmi. Čeprav je bilo najprej dogovorjeno, da se opeka posodi, pozneje
ni bilo več nobenega govora o kakršni koli vrnitvi. Tako so bili verniki
dobesedno okradeni in so bili prisiljeni na novo pripravljati opeko za
gradnjo cerkve.

GRADNJA CERKVE
Leta 1962 so potekale priprave za povečavo cerkve pod vodstvom
tedanjega dušnega pastirja g. Janeza Eljaša. Po vojni, ki je pustila precej
ruševin in tudi ran v srcih, so si verniki naše župnije počasi materialno in
duševno opomogli. Čutili so potrebo po večjem in urejenem bogoslužnem
prostoru. Pridno so zbirali material in denarna sredstva. Prvo zbiranje
denarnih sredstev je bilo v nedeljo, 5. februarja 1961.
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Po zamenjavi cerkvenega zemljišča so se priprave na gradnjo cerkve
nadaljevale. Veliko poti in napora je bilo vloženega, da je župnija dobila
obstoječe zemljišče okrog cerkve. Težave so se nadaljevale, kajti
potrebno je bilo dobiti gradbeno dovoljenje. Prošnja je bila s strani
pristojnih na takratni občini v Murski Soboti zavrnjena. Čeprav dovoljenja
župnija še ni imela, je arhitektka Majda Neržima pripravljala načrt za
adaptacijo cerkve. Omenjena arhitektka, učenka Plečnikove šole, je
prišla 21. januarja 1962 v Kuzmo. Ogledala in skicirala si je staro cerkev
ter naredila tloris cerkve, nato pa se je vrnila nazaj domov. Kmalu, že
februarja, je prišel načrt za adaptacijo cerkve. Ta je predvideval
popolnoma novo preureditev cerkve, za kar gotovo ne bi dobili
gradbenega dovoljenja. Zato se je takratni ekspozit, g. Janez Eljaš, sam
podal v Kamnik, da bi z arhitektko skupaj proučila ustrezno preureditev
načrta. Čeprav še ni bilo dovoljenja in dokončnega načrta, so vsi skupaj
skrbno in pridno pripravljali potreben material.
4. februarja 1963 je prišla lokacijska komisija s strani Okrajnega
Ljudskega Odbora iz Maribora, ki je podprla povečavo cerkve. Potrebno
lokacijsko dovoljenje je prišlo 11. aprila 1963 iz Ljubljane. Zidarska dela
pri gradnji cerkve je prevzel zidarski mojster Franc Klement iz
Matjaševec. Tesarska dela je opravil Janez Gubič iz Trdkove in njegov
namestnik Franc Žohar iz Dolnjih Slaveč. 28. aprila istega leta so
zakoličili temelje. V temelje cerkve so vstavili listino s podpisi in svetinjico
Lurške Matere Božje. Skrb za material in delavce je prevzel ekspozit sam.
Pri gradnji cerkve so poleg vernikov naše župnije pomagali pripadniki
evangeličanske veroizpovedi. Vsak dan je druga vas po 25 številk
poskrbela za delavce. Vsaka družina v župniji je prišla na vrsto enkrat na
mesec. Kljub vsem težavam je gradnja dobro napredovala.
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Slika 4 : Priprava lesa za gradnjo cerkve

Že 17. junija 1963 je bila cerkev pod streho. Brez strehe je ostala le še
zakristija in vhodna veža. Z deli so nadaljevali po žetvi. Ker je gradnja
lepo napredovala, so se verniki z dušnim pastirjem, začeli pripravljati na
slovesno razglasitev župnije v Kuzmi.
Cerkev je počasi dobivala svoj sijaj in lepoto. Akademski slikar, g. Alojz
Perko, je poskrbel za poslikavo glavne stene z grafitno tehniko. Glavno
steno krasita podobi župnijskih zavetnikov in križanega Gospoda. V novi
cerkvi se je župnija, 3. avgusta 1964 veselila pomembnega trenutka –
svete birme. Gospod župnik in verniki, ki so s pridnostjo in trudom
zgradili cerkev, so se počutili nekoliko užaljene, ker g. škof, dr. Vekoslav
Grmič, ob slovesnosti posvetitve nove cerkve in ob birmi ni posebej
pohvalil pridnosti in prizadevnosti, ki sta bili vloženi v gradnjo nove
cerkve.
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Leta 1965 je cerkev dobila nove klopi in obhajilno mizo. Načrt je izdelala
arhitektka Majda Neržima. Lojze Perko je istega leta poslikal krstilno
steno, kjer je upodobil Jezusov krst v reki Jordan. Slikarju sta pri
njegovem delu veliko pomagala zidarja Kisilak in Vrtič ter delavec Kar.
Razen upodobitve Jezusovega krsta krstilno steno krasi podoba matere z
otrokom, kar pomeni hrepenenje po krstu. Katakombska lučka pomeni
temo duše pred krstom, ostale tri lučke pa kreposti: vero, upanje in
ljubezen. Tega leta je cerkev dobila tudi luči.

Slika 5 : zunanjost in notranjost naše župnijske cerkve

Leta 1967 je cerkev dobila fasado. Delo so opravili s prostovoljnimi deli
verniki sami. Istočasno so bile narejene stopnice od ceste do cerkve.
Istega leta smo imeli tudi župnijski misijon – to je bil prvi misijon v novi
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župniji. Potekal je od 10. do 17. decembra. Voditelja sta bila frančiškana,
p. Otmar Vosner in p. Leopold Grčar.

Slika 6 : Spomin s sklepi na prvi misijon

Leto 1968 je bilo namenjeno pripravi na novo mašo, ki jo je 7. julija
daroval g. Štefan Kuhar iz Trdkove 71. Zato so urejali okolico, sanitarne
prostore in ograjo na stopnicah, na kor, zakristijo, ter stopnice od glavne
ceste do cerkve. Delo je opravil kovač Evgen Bunderla iz Kuzme 31. Tik
pred novo mašo je bila cerkev bogatejša tudi za ozvočitev. Tako je vas
Trdkova in celotna župnija pričakala novomašnika še s posebno
tridnevnico. Leto 1968 je bilo zaključeno z obnovo misijona od 4. do 8.
decembra.
Cerkev je dobila popolno podobo leta 1969, ko so postavili nov oltar in
krstilnik. To leto je bilo tudi leto svete birme. Načrt za nov oltar in krstilnik
je naredila arhitekta Neržima. Prva maša pri novem oltarju je bila 29.
junija darovana v zahvalo vsem dobrotnike cerkve
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SLOVESNOST OB POSVETITVI NOVE CERKVE
V soboto, 27. septembra 1969 je pomožni škof, dr. Vekoslav Grmič,
opravil obred posvečenja naše cerkve.
V kroniki župnije Kuzma lahko preberemo naslednje besede: Ko človek
stopa po cesti iz Gornjih Slaveč proti Kuzmi, naenkrat opazi sredi novo
sezidanih hiš, na majhni vzpetini belo cerkvico. Zdravnika, sveta
mučenca, Kozma in Damijan sta njena patrona. Od daleč se ti zdi skoraj
nova, belo prepleskana, z novo opeko prekrita, s prebarvanim zvonikom.
Človek bi mislil, da je res nova, brez zgodovinske preteklosti, toda ko se ji
približaš in opazuješ njene debele, masivne zidove, se nehote zazreš tudi
v njeno preteklost. Zgodovina te cerkvice je povezana s
pokristjanjevanjem panonskih Slovencev. V 9. stoletju, ko je Sveti Metod
deloval med takratnimi Panonci, so gotovo tudi že na tem kraju (čeprav
se Kuzma kot poseben kraj ne omenja) živeli ljudje, ki so sprejeli
krščansko vero.

Slika 7 : Pogled na Kuzmo nekoč
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DUŠNI PASTIRJI: EKSPOZITI IN ŽUPNIKI V NAŠI ŽUPNIJI

g. Mihael Jerič: od 1.6.1939 – 20.10.1941. Prvi ekspozit, doma iz
Dokležovja, pozidal župnišče in gospodarsko poslopje. 20.10.1941 je bil
aretiran od Madžarov zaradi sodelovanja s partizani in bil 4 leta zaprt v
madžarskih ječah.
g. Franc Gomboc: od 1.2.1942 – 17.11.1943. Drugi ekspozit, doma iz
Pertoče.
g. Štefan Horvat: od 17.11.1943 – 1.7.1946. Tretji ekspozit, doma iz
Nedelice.
g. Jožef Varga: od 17.9.1946 – 4.4.1949. Četrti ekspozit, doma iz
Bogojine.
od 4.4.1949 – 8.9.1949 v Kuzmi ni bilo duhovnika in je ekspozituro
opravljal g. Ivan Kolenc, župnik pri Gradu.
g. Janez Eljaš: ekspozit od 8.9.1949, župnik od 7.5.1964 – 27.8.1976
g. Štefan Recek: župnijski upravitelj od 27.8.1976 – 16.7.1978
g. Rudolf Ficko: župnik od 16.7.1978 – 1.8.2007
g. Ivan Kranjec: župnik od 1.8.2007 dalje
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Brošura je povzeta po kroniških zapisih župnije Kuzma
Slika št. 1 in št. 5. sta iz osebnega arhiva g. Ota Gaberška st.

Brošuro je izdala župnija Sv. Kozma in Damijana v Kuzmi
Odgovarja: Ivan Kranjec, župnik  Kuzma 59, 9263 Kuzma
e-mail: zupnija.kuzma@gmail.com
Izdelal in uredil: Matej Kranjec
Pri izdelavi sodeloval: Jožef Škalič, župan
Lektorirala: Emilija Car
Tisk: Tiskarna Klar, Murska Sobota
Kuzma, september 2009
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