
 Sv. maše februar in marec 
 
 
PETEK, 24.2.,  
Sv. Matija, apostol;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 25.2.,  
Valburga, opatinja; 
19.00 + Jožefa Senekovič 
         + Zdravko Tanasić 
 
 
NEDELJA, 26.2.,  
Aleksander, škof; 
9.30 + Stane Gamser  
 
 
PETEK, 2.3.,  
prvi v mesecu, 
Neža Praška, klarisa, opatinja;  
SV. MAŠA JE V NOVI CERKVI  
17.00 + Gregor Vrbančič (osmi dan) 
 
 
SOBOTA, 3.3., 
prva v mesecu,  
Kunigunda, kraljica; 
19.00 + Jožefa Senekovič 
          
 
2. POSTNA NEDELJA, 4.3., 
prva v mesecu,  
Kazimir, poljski kraljevič; 
9.30 + Jože Kaučič; 
        + Drago Bohak  
 
 
 
 
 
 

V večnost je odšel 

Gospod Gregor Vrbančič 
roj.: 3.8.1980 v Mariboru,  

stanujoč Šentiljska c.3, Maribor. 
 

Pogreb je bil v petek 24.2.2012  
na pokopališču Dobrava.  

Sv. maša za pokojnega bo  
v naši novi cerkvi  

v petek 2. marca 2012 ob 17h, 
večerne sv. maše ob 19h ne bo. 

 
 

Gospod, daj mu 
večni pokoj 

in večna luč naj mu 
sveti; 

naj počiva v miru, 
amen. 

 
 

 

Izdajatelj 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 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 
 

»Spreobrnite se in verujte    
 evangeliju!«                     (Mr 2,5) 

 

Beseda o Božji besedi 
 
Današnji evangelij se začne z 
naslednjimi besedami: 
»V tistih dneh je Duh odvedel Jezusa v 
puščavo. V puščavi je bil štirideset dni 
in satan ga je skušal.« 
 
Tokrat pustimo ob strani hudega duha 
in njegove skušnjave; osredotočimo se 
samo na začetni stavek: »Duh je 
odvedel Jezusa v puščavo.« V njem je 
pomemben poziv na začetku postnega 
časa. Jezus je bil v Jordanu pravkar 
uveden v svoje mesijansko poslanstvo, 
da ponese veselo oznanilo ubogim, da 
ozdravlja potrta srca in oznanja Božje 
kraljestvo. Vendar se ni podvizal, da bi 
kar koli od tega storil. Nasprotno, 
poslušen navdihu Svetega Duha se 
umakne v puščavo, kjer ostane 
štirideset dni v postu, molitvi, 
premišljevanju in boju. Vse to se 
dogaja v globoki samoti in molku. 
V zgodovini so bile dolge vrste  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
moških in žensk, ki so se odločili za 
posnemanje Jezusa v njegovem umiku 
v puščavo. Na vzhodu, začenši s sv. 
Antonom puščavnikom, so se umikali v 
egiptovske in palestinske puščave;  
na zahodu, kjer ni peščenih puščav, pa 
so se umikali v samotne kraje, v 
oddaljene gore in doline. Vse se je 
začelo s sv. Benediktom iz Nursije, ki 
je zasnoval v Subiacu prvega izmed 
številnih samotnih samostanov, ki so 
pozneje nastajali po vsej Evropi in z 
znanim programom ora et labora – moli 
in delaj odločilno prispevali h 
kulturnemu in agrarnemu razvoju. Sv. 
Benedikt je bil zato razglašen za 
zavetnika Evrope. 
 
Toda vabilo k hoji za Kristusom v 
puščavi ni namenjeno le menihom in 
puščavnikom. V drugačni obliki je 
namenjeno vsem. Menihi in puščavniki 
so izbrali določen puščavski kraj, mi pa 
si moramo vzeti vsaj določen čas za 
puščavo. Preživeti nekaj časa v puščavi 
pomeni ustvariti nekaj praznine in 
molka okoli nas, zopet odkriti pot 
našega srca, umakniti se hrupu in 
zunanjim obremenitvam, da bi 
vzpostavili stik z globljimi izviri našega 
bitja.                                                         
                                                    R.C 

 

Leto XII., 
štev. 121, 
1. postna  
nedelja; 
26.2.2012  

 

1. postna nedelja 

 Leto XII., 
 štev. 121, 
1. postna 
nedelja; 

 26.2.2012 

http://www.kapucini.si/kje-zivimo-v-sloveniji/


PEPELNIČNA SREDA  
IN SV. POSTNI ČAS 

Pepelnična sreda - Pepelnica 

Začenja se nov liturgični čas. Začenja 
se čas posta s strogostjo in z obredom 
pepelenja. Pred razmišljanjem o 
evangeljskem odlomku se želim 
ustaviti ob duhovnem pomenu tega 
obreda. 

Ali nas morda mora Cerkev spomniti, 
da bomo morali umreti? Ali sploh 
imamo potrebo po tem, da nas nekdo o 
tem prepriča? Gotovo malokrat 
razmišljamo o smrti, in se vedemo kot 
nesmrtni, in dobro je, če nas kdaj pa 
kdaj kdo spomni, da resničnost ne sledi 
našim sanjam. 

Toda smisel obreda pepeljenja ima 
zelo drugačen pomen in 
težo. Omenimo najprej pripoved o 
stvarjenju Adama, ko je Bog vzel prah 
zemlje, ga oblikoval in mu s svojim 
dihom vdahnil življenje. 

V psalmu 50 vidimo, da je Bogu všeč 
skrušeno in skesano srce. Ta izraz pride 
iz besede conterere (lat.) in meri prav 
na to: spremeniti srce v prah. 

Kadar smo žalostni in potrti, ko 
pretrpimo neko žalitev in krivico, ko 
trpimo v preizkušnji, ne da bi se upirali 
ali razjezili, takrat je naše srce kot 
zmleto ali stolčeno v prah. 

Postane prah, kadar nima več pravice, 
da bi napredovalo ali zahtevalo nekaj 
svojega nazaj. 

Takrat začne delati Bog. Kot je prej 
vzel prah zemlje, vzame sedaj naše 
srce in ga oblikuje na novo, ga 
preoblikuje, in naše srce se prerodi kot 
novo. Sposobno je novih sentimentov 
(čustva, doživljanje), bolj človeških in 
bolj Božjih hkrati. 

To je pravi smisel postne 
spokornosti: ponovno izročiti Bogu 
svoje srce, da bi ga on lahko na novo 
oblikoval. Torej, če se naučimo 
doumeti smisel skrivnosti, ki jo živimo, 
bo srce odkrilo nove moči, da bi to 
skrivnost živelo v globino in končno 
našlo veselje, ki ga išče, kljub vedno 
prisotnim bolečinam. 

V oči nam lahko pade nasprotje med 
strogostjo obreda in med vso spokorno 
postno potjo z njeno navidezno 
»lahkotnostjo«, h kateri Jezus vabi 
svoje učence: »Kadar se vi postite, se 
ne držite čemerno kakor hinavci /…/. 
Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo 
in umij obraz …« 

To je nasprotje med spokornostjo po 
meri in okusu človeka ter med 
spokornostjo, ki je všeč Bogu. 

»Spokornost« zahteva neko žalost, 
nekakšno »sceno« v kateri se človek 
giblje in ki privlači poglede drugih. 
»Spreobrnjenje« pa zahteva prenovo, 
nov pogled, nove okuse, nov čut. 
Lastnosti prenove pa so lahkotnost, 
svežina in veselje. Resni smo, a ne 
resnobneži. Smo veseli, a ne 
površinski. Zakaj je tako? 

Spreobrnjenje je vrnitev k intimnosti in 
zaupnosti, k temu, da vedno bolj 
intenzivno zaznavamo prisotnost 

Tistega, ki nas je vzljubil in nas kliče v 
svojo ljubezen. Takrat zgine »scena«, 
bodisi notranja ali zunanja. Scena, kjer 
ni intimnosti, in takšno sceno lahko 
igramo na zunaj, da bi nas drugi fizično 
opazili. Je pa tudi notranja »scena«, ki 
zadeva nas same. 

V nas je nekakšna  skrivna tv kamera, 
ki nas skuša poboljšati in nas nikoli ne 
zapusti (naši ideali popolnosti, podobe 
o nas samih, ki jih skrbno čuvamo, 
občutek pomembnosti, ki jo želimo 
ohraniti za vsako ceno …). 

A tako nam nikoli ne uspe vstopiti v 
skrivno kamrico in biti z Bogom ter mu 
služiti brez egocentričnih razlogov. 
Namen spokornosti je, da se 
umaknemo s te scene, da odstranimo 
tudi sceno samo. Če spokornost ne 
rojeva intimnosti, je pač zgrešila svoj 
namen. 

Drug vidik spokornosti imamo v Pavlovi 
spodbudi, naj bomo sodelavci Božji, 
sodelavci skrivnosti sprave, kjer bi 
ljudje lahko izkusili Božjo ljubezen. 

Ljudje večkrat izvršujemo dela pred 
ljudmi in zaradi ljudi.  S tem jih 
oropamo priložnosti, da bi se priklonili 
pred Bogom in mu dajali slavo. 

Izvrševati dela pred Bogom pa pomeni 
vstopiti v skrivnost sprave, vanjo 
vključiti potrebo našega srca po tem, 
da bi mi bilo odpuščeno in bi si lahko 
medsebojno odpuščali. To je znamenje 
Božje ljubezni, ki nas je dosegla. Vsaka 
oblika spokornosti, ki je Bogu všeč, 
nam omogoča vstop v to skrivnost 
sprave, kjer po resničnosti doživete 

ljubezni ni več prostora za »sceno« na 
zunaj niti v nas samih.  

Naša oznanila 
 

�  Od 20. do 22. februarja je bil  
mestni oratorij za otroke, ki se je 
dogajal za vse mesto Maribor v 
pastoralnih prostorih Stolne župnije.  
Hvala vsem otrokom iz naše župnije, 
ki ste se dogajanja udeležili. 
 
� V sv. postnem času nas k posebni 
postni akciji vabi Karitas, v stolnici in 
pri frančiškanih bodo posebni »postni 
govori«.  V naši župniji bomo vsak 
petek pred sv. mašo molili križev 
pot, v soboto bo pred sv. mašo 
priložnost za sv. spoved. Vabljeni! 
 
 � V soboto po večerni maši bo 
biblično srečanje - razmišljali in 
pogovarjali se bomo o evangeliju 
prihodnje 2. postne nedelje: Mr 1,12-
15. Dobrodošli! 
 
� V tednu, ki je pred nami bo verouk 
potekal kakor običajno, šolske 
počitnice so se namreč zaključile. 
Vabljeni!    
 
� Pred nami je prvi petek, sobota in 
nedelja z ustaljenimi pobožnostmi. 
Na prvi petek bo g. župnik obiskal in 
obhajal starejše na domovih. Bog 
vam povrni za vaše darove, ki so na 
prvo nedeljo v mesecu še posebej 
namenjeni za gradnjo naše nove 
cerkve.    
 
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
120 EUR; Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za pomoč! 


