
 Danes na prvo adventno nedeljo 
prižigamo prvo svečko na adventnem 
venčku. Če ga še nimate, ga lahko 
kupite od naših skavtov in skavtinj 
in tako podprete njihovo delovanje.  
 

 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka 34. 
nedelje med letom: 170 EUR;  

Bog vam povrni,  
iskreno vas prosimo pomoč! 

 
 Sv. maše v decembru 
 so v Domu krajanov:        
 izjema 3. in 4. december 
 
1. ADVENTNA NEDELJA 27.11., 
Modest in Virgil,  
škofa in apostola Koroške; 
9.30 + Jože Kaučič 
 
PETEK, 2.12.,   
prvi v mesecu, 
Bibijana, mučenka;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 3.12., SV. MAŠA  
BO V NOVI CERKVI  
prva v mesecu,  
Frančišek Ksaverij,  
redovnik in misijonar; 
19.00 + Franc Ješovnik    
 
2. ADVENTNA NEDELJA 4.12.,  
SV. MAŠA BO V NOVI CERKVI, 
prva v mesecu, 
Barbara, mučenka; 
9.30 + Anton in Marija Sajko  
OB KONCU SV. MAŠE BO MED NAS 
PRIŠEL SV. MIKLAVŽ (ZA DARILO SE  
 

NI TREBA PRIJAVITI, VSAK OTROK 
BO DOBIL SKROMNO DARILCE, 
LAHKO PA STARŠI DARUJETE 
PROSTOVOLJNE DAROVE)  
 
 Od nas je odšla  

 
Gospa Frančiška Osojnik,  

rojena 26.11.1917  
v kraju Eisenerz v Avstriji,  

umrla je 10.11.2011.  
Na zadnje je živela v Peklu 28. 

Pogreb je bil na pobreškem 
pokopališču 14.11.2011. 

 
Gospod, daj ji večni pokoj, 

in večna luč naj ji 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 
 

»Bodite Budni!«  
(Mt 13, 33) 
 

 

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 
kratkosti in pretežno pripovednega 
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. Bodimo torej 
budni v pričakovanju Jezusovega 
rojstva!                

                            Igor Novak, župr.  

 

Leto XII., 
štev. 108, 
1. adventna 
nedelja; 
27.11.2011  

 

 

1. adventna nedelja   

 Leto XII., 
 štev. 108, 
1. adventna 
nedelja; 
 27.11.2011 



 ZA OTROKE IN MLADE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O SV. MIKLAVŽU 

 
V dobršnem delu katoliške Srednje 
Evrope je sv. Miklavž najbolj 
priljubljen zimski svetnik. S 
posebnim pričakovanjem ga 
sprejemajo otroci, saj jih dobri mož 
obdaruje, za njihove nemarnosti pa 
jih prepusti kaznim spremljevalcem, 
parklejnom. Legenda ga predstavlja 
kot velikega čudodelnika in 
mogočnega zavetnika. Tako beremo, 
da je tri hčere siromašnega moža 
rešil sramotne usode, ko jim je 
ponoči skozi okno porinil tri kepe 
zlata in jim tako podaril doto. Od tod 
nemara izhaja šega, da otrokom 
ponoči prinaša darove v nastavljene 
posode, od tod tudi tri jabolka, ki jih 
na podobah nosi s seboj in so tudi 
eden izmed obveznih darov, poleg 
orehov, ki jih dobri svetnik prinaša 
otrokom v noči od 5. na 6. december. 
Še ena legenda je bistveno vplivala 
na razvoj Miklavževe šege. Krčmar je 
baje umoril tri popotne sholarje, 
študente, in jih skril v kadi. Sv. 
Miklavž je pripotoval mimo, po 
čudežu zaznal zločin in vse tri 
študente obudil v življenje.  
 

Zato so si ga študentje izvolili za 
svojega zavetnika.  
 
Iz bogato razpletene legende o sv. 
Miklavžu je znano še, da je nekoč 
pomiril vihar na morju in ga častijo 
kot zavetnika še mornarji in brodniki. 
Sicer pa je bil sv. Miklavž ali Nikolaj 
škof v Miri v Mali Aziji in je umrl l. 
324. Njegove ostanke so prenesli l. 
1084 v Bari v Italiji. Njegovo čaščenje 
pa se je mahoma razširilo po skoraj 
vsej Evropi. Na Slovenskem mu je 
posvečenih kar 200 cerkva, tudi 
ljubljanska stolnica. 
 
Iz bogate tradicije šeg na Slovenskem 
pa je znano, da sv. Miklavž v teh 
dneh pride na zemljo s svojim 
»peklenskim« spremstvom in že 
dneve pred svojim godom opazuje in 
prisluškuje, ali so otroci pridni. 
Zatorej naj vas ne preseneti 
rožljanje pod oknom … 
Ker pa so v župniji bl. A. M. 
Slomška predvsem pridni otroci, 
nas bo sv. Miklavž obiskal v 
nedeljo, 4. decembra, po sv. 
maši v novi cerkvi. Pridite! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAŠA OZNANILA  
  
 
 

 Naš g. župnik je bil prejšnjo 
nedeljo na gostovanju v župniji Sv. 
Jožefa na Studencih v Mariboru pri 
bratih kapucinih, kjer je prosil za 
pomoč za našo novo cerkev. Tam 
smo tako prejeli 550 eur finančne 
pomoči. Bog povrni našim 
prijateljem iz Studencev. Danes je 
naš g. župnik skupaj z našimi 
mladimi na gostovanju v župniji 
Šmarje pri Jelšah.  Hvala gospodu 
Jožetu Škrinjaru, ki danes 
nadomešča našega g. župnika.   

 
 Včerajšnji dan je bil za našo 

župnijo izjemnega pomena, saj smo 
začeli obhajati Slomškovo leto in 
sicer v naši novi cerkvi, med 
slovesno sv. mašo, ki jo je vodil naš 
prijatelj g. nadškof iz Salzburga 
dr. Alois Kothgasser. Zelo smo 
veseli, da ste se župljani v tako 
velikem številu udeležili tega 
bogoslužnega dogajanja, ki naj še 
dolgo odmeva v naših srcih. Naši 
gostje so bili v naši družbi 
navdušeni, prav tako so bili zelo 
hvaležni za našo gostoljubnost. Res 
se vsem, ki ste kakor koli pri 
slovesnosti pomagali, prisrčno 
zahvalimo, posebej ste se izkazale 
pridne gospodinje. Bog vam povrni!  

 
 Prejšnji teden smo obhajali god 

sv. Cecilije, device in mučenke, ki 
je zavetnica cerkvenega petja in 
pevcev. Večkrat smo se pevcem in 
pevkam že zahvalili, a je prav da to 
storimo tudi pismo, kajti beseda se 
hitro pozabi, če je zapisana, pa 
ostane.  

V naši župniji imamo danes tri 
pevske zbore. Z najbolj dolgo 
tradicijo se lahko pohvalijo gospe, 
takoj za njimi so otroci in na tretjem 
mestu je združeni mešani pevski 
zbor, ki ga aktiviramo ob večjih 
slovesnostih in praznikih. Vsem trem 
skupinam se prisrčno zahvalimo, ker 
se vsak član ali članica, ki je vključen 
v katero koli zasedbo od zgoraj 
omenjenih, trudi po svojih najboljših 
močeh, kar tudi z veseljem slišimo. 
Prisrčna zahvala tudi pevovodkinji 
Franji. PONOSNI SMO NA VAS!   
 

 Vstopili smo v sv. adventni čas, ko 
želimo poglobiti našo vero. Zato smo 
se odločili, da obudimo dve pobudi in 
sicer »romanje Slomškove slike po 
naših domovih« in ponovno oživimo 
»Svetopisemsko – biblično 
skupino«. Romanje Slomškove slike 
se začenja danes, ko prosimo, da 
ena družina »prevzame« Slomškovo 
sliko in jo ima doma ves teden. Ob 
njej naj se zbira k molitvi. V nedeljo 
naj jo prinese k sv. maši in jo bo 
prevzela druga družina. 
Svetopisemsko skupino bomo imeli 
redno 1. in 3. soboto v mesecu po 
večerni sv. maši. Ker so v soboto, ki 
je pred nami volitve in nimamo 
prostora za srečanje bo 1. srečanje 
bibilične slupine v soboto 10. 
decembra ob 19.30. Na srečanja 
vabljeni vsi, posebej bralci in bralke 
Božje besede.    
 

 Pred nami so volitve, zato vabljeni 
v sredo ob 17h v Dom krajanov, kjer 
se boste lahko srečali z g. 
podžupanom Tomažem Kanclerjem 
in z dr. Gregorjem Pivcem.  
 


