
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Začenja se novo bogoslužno leto. 
Bogoslužno leto je časovni ciklus, 
v katerem Cerkev vedno znova 
podoživlja celotno Kristusovo 
skrivnost: od njegovega rojstva do 
vnovičnega prihoda ob koncu 
časov. Znotraj tega okvira so 
krajša obdobja, kot so štirje 
adventni tedni priprave na božič, 
ki se začenjajo danes. V drugem 
letu triletnega kroga beremo 
evangelij po Marku. V skladu z 
izročilom, ki ga potrjujejo 
številna mesta v novozaveznih 
spisih, je bil Marko učenec in 
»razlagalec« apostola Petra, tako 
da je zapisal njegove spomine in 
oznanjevanje. Njegova pripoved 
torej temelji na izjemno 
pomembni priči – očividcu. Skoraj 
gotovo piše v Rimu, kjer je Peter 
deloval v zadnjih letih življenja. 
Njegov evangelij je kronološko 
zapisan prvi, to je prva knjiga 
krščanske »kateheze«! Zaradi 
značaja je Markov evangelij  

 

 

 

 

 

 
idealno orodje za prvi stik z 
Jezusom. Prisluhnimo odlomku iz 
današnjega evangelija: »Tisti čas 
je rekel Jezus svojim učencem: 
Bodite torej budni, ker ne veste, 
kdaj se vrne hišni gospodar – 
zvečer, opolnoči, ob petelinjem 
petju ali ob zori –, da vas ne 
najde spečih, če pride nenadoma. 
Kar pravim vam, pravim vsem: 
Bodite budni!« Za tem Jezusovim 
načinom govora se skriva zelo 
jasen pogled na svet. Povzeli bi 
ga lahko takole: sedanji čas je 
kakor dolga noč; življenje, ki ga 
živimo, je podobno snu; hitenje v 
naših dejavnostih je v resnici, 
kakor da bi sanjali. Sv. Pavel ta 
pogled na svet opiše takole: »Noč 
se je pomaknila naprej in dan se 
je približal« (Rim 13,12). »Noč« 
razumemo kot to življenje, »dan« 
pa kot prihodnje življenje.  
Naj bo sv. adventni čas v katerega 
vstopamo, za vse nas, čas 
duhovne budnosti, da bomo v teh 
milostnih dneh pripravili svoje 
duše na Jezusov prihod. 
                       R. Cantalamessa 
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Sveti adventni čas 

S prvo adventno nedeljo v 

Katoliški Cerkvi začenjamo novo 

cerkveno leto in čas duhovne 

priprave na božič. Za razliko od 

postnega časa, ki ga obhajamo 

kot pripravo na veliko noč in 

traja štirideset dni, adventni čas 

ni omejen na točno število dni. 

Gospodovo rojstvo in prazniki, 

ki mu sledijo - sv. trije kralji, 

Jezusov krst in svečnica - so 

priložnost za poglobitev vere. 

Veselje ob Novorojenem pomeni 

veselje ob novem življenju in 

lahko simbolično nagovarja tudi 

k radosti nad lastnim življenjem. 

Pomen adventnega časa 

Simbolika rojstva in novega 
začetka je vtkana v potek 
celotnega cerkvenega leta. 
Dogodki ne pomenijo le 
spominjanja Božjih del v 
zgodovini odrešenja in poti skozi 
galerijo svetnikov, ampak tudi 
aktualizacijo Božjih sporočil za 
sedanji trenutek. K zunanjim in 
materialnim pripravam na 
praznike sodi tudi duhovna 
priprava v osebni molitvi in 
duhovni poglobitvi, kar lahko 
vključuje prejem zakramenta 

sprave, razne odpovedi, post, 
dobra dela ali miloščino. 

Latinska beseda adventus pomeni 
prihod. Poznamo dva Gospodova 
prihoda. Gospod je prvikrat na 
svet prišel kot človek, rojen iz 
Device Marije, njegov drugi 
prihod pa pričakujemo na sodni 
dan. Kristjani verujemo v 
Gospodovo nevidno prihajanje v 
srca ljudi po delovanju Svetega 
Duha oziroma v skrivnostno Božjo 
navzočnost v srcu vsakega 
človeka, kar lahko razumemo in 
dojemamo samo v moči vere. 
Adventni čas ima dvojen značaj: 
je čas priprave na slovesno 
praznovanje Gospodovega 
rojstva, 25. decembra, hkrati pa 
je to čas, ko nas spominjanje 
usmerja k pričakovanju drugega 
Kristusovega prihoda ob koncu 
časov. 

 

 

 



Adventni venec in štiri sveče 

Znamenje zunanje priprave na 
božič je adventni venec s štirimi 
svečami, ki ponazarjajo štiri 
adventne nedelje. Naraščanje luči 
simbolizira rast dobrega v 
življenju. Okrogla oblika pomeni 
popolnost in večnost. Zimzelene 
veje govorijo o življenju, o 
Jezusu Kristusu, ki prihaja med 
nas. Vijolična barva predstavlja 
upanje, da bo tema premagana. 

Štiri sveče, ki so lahko samo v 
vijolični ali beli barvi, 
predstavljajo štiri mejnike 
(stvarjenje, učlovečenje, 
odrešenje in konec sveta); štiri 
strani neba, kar govori o 
univerzalnosti Kristusovega 
učlovečenja za ves svet in vse 
ljudi; štiri letne čase, kar pomeni, 
da je bilo Kristusovo rojstvo 
pomembno ne samo za tisti 
zgodovinski čas, v katerem je 
živel na Zemlji, ampak je 
pomembno za vse čase in vsako 
dobo. Sveče predstavljajo tudi 
človekovo življenje - prižgana 
sveča je vsak trenutek manjša, 
kar govori o tem, da smo vedno 
bliže sklepu življenja in nas 
spominja na tuzemsko minljivost. 

Na prvo adventno nedeljo 
duhovniki blagoslovijo venec, pri 
tem pa prižgemo prvo svečo, na 
drugo adventno nedeljo poleg 
prve prižgemo tudi drugo – in tako 

naprej do četrte adventne 
nedelje, kar pomeni, da je v 
času, ko se bližamo rojstvu Jezusa 
Kristusa, v prostoru vedno več 
svetlobe. V duhovnem smislu to 
pomeni, čim bliže smo Bogu, tem 
več je svetlobe tudi v naših 
življenjih.  

 

 Naša oznanila 
 
 Obhajamo 1. adventno 
nedeljo. Pri sv. maši smo 
blagoslovili adventne venčke. Naj 
nam bodo v pomoč pri naši 
družinski molitvi! 
 
 Pred nami je sv. adventni čas 
in Božično praznovanje. To je 
tudi čas poglobljenega 
bogoslužnega in molitvenega 
dogajanja. Zato vabimo k 
cerkvenemu pevskemu zboru 
nove člane, pevce in pevke.  
Gospem se za njihov trud in 
požrtvovalnost iskreno zahvalimo. 
Zelo želimo in vabimo, da se 
ženskemu petju v našem zboru 
pridruži tudi moško petje. Pevski 
zbor ima vaje vsako sredo ob 
19h oziroma po sredini večerni 
sv. maši.  Prav tako vabljeni tudi 
k sodelovanju v otroški in 
mladinski pevski zasedbi naše 
župnije. 
 
 Kot ste najbrž brali v časopisu 
Večer se premika tudi na 
področju reševanja finančne 



situacije glede naše cerkve. Bog 
daj, da bi solidarnost Cerkve na 
Slovenskem obrodila konkretne 
sadove in tako prav na primeru 
naše župnije postala dokaz 
povezanosti vseh katoličanov na 
Slovenskem. Obenem si 
prizadevamo, da bi čim prej 
pridobili tudi uporabno dovoljenje 
za našo cerkev. Bog daj, da bi se 
tudi ta dolgotrajna zgodba 
zaključila, da se bomo lahko tako 
neovirano vsak dan zbirali k 
obhajanju sv. bogoslužja v naši 
cerkvi. Naj vsa ta prizadevanja 
podpira naša obilna molitev.    
 
 V soboto 6.12.2014 lepo 
vabimo k sv. maši ob 19h. Takoj 
po sv. maši nas bo obiskal naš 
prijatelj, g. škof Sv. Miklavž. 
Družine z majhnimi otroci 
prisrčno vabljene! 
 
 Pred nami je prvi četrtek, 
petek, sobota in nedelja z 
običajnimi pobožnostmi. Gospod 
župnik bo na prvi petek obiskal in 
obhajal ostarele na domu.  
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
1. ADVENTNA NEDELJA – 
NEDELJA KARITAS, 30.11., 
Andrej, apostol;  
09.00 + starši Marija in Franc    
            Osenjak 
 
 

  ČETRTEK, 4.12.,prvi v mesecu, 
  Janez Damaščan, duhovnik,   
  cerkveni učitelj;  
  19.00 + iz družine Rojko 
 
PETEK, 5.12.,prvi v mesecu, 
Sava, opat, puščavnik;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 

 
SOBOTA ,6.12 .,prva v mesecu, 
Nikolaj, škof;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Sonja Jež 
 
 
2. ADVENTNA NEDELJA,  
PRVA V MESECU, 7.12., 
Ambrož, škof, cerkveni učitelj; 
09.00 + Barbara Marin  
(darovala Rozalija Bombek) 
 
 

 
 

 

 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:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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Igor Novak, župnijski upravitelj  
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Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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