
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Osredotočimo se danes na 1. 
postno nedeljo na začetni stavek 
današnjega evangelija: »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 Boţje 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 ţensk, 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.  
Preţiveti 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 
naše človeške notranjosti, naše 
duše. 
                        R. Cantalamessa 
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 Sv. postni čas 

V Katoliški Cerkvi na pepelnično 
sredo, 18. februarja 2015, 
začenjamo postni čas, ki bo trajal 
štirideset dni. Postni čas bomo 
sklenili z večerno mašo velikega 
četrtka, ko nastopi velikonočno 
tridnevje. Na pepelnično sredo se 
po cerkvah vsako leto opravlja 
obred pepeljenja. Duhovnik 
verniku na glavo simbolično 
posuje blagoslovljen pepel, s 
čimer se navzven pokaţe notranja 
razpoloţljivost vernika za 
spreobrnjenje oziroma 
poboljšanje ţivljenja. Duhovniki 
in ostali bogosluţni sodelavci v 
postnem času nosijo bogosluţna 
oblačila v vijolični barvi. Pepel je 
znamenje minljivosti, smrti, pa 
tudi človekove krhkosti, saj se 
tudi on po smrti spremeni v prah 
in pepel. Vernemu človeku je 
pepel tudi znamenje pokore in 
prenovitve. Kakor ogenj 
snov prenovi v pepel, tako naj bi 
se tudi človek s pokoro prerodil v 
novega človeka (prim. Ef 4,17–
24). Ko mašnik na začetku 
postnega časa vernikom s 
pepelom na čelo začrta znamenje 
kriţa in izreče: Pomni, človek, da 
si prah in da se v prah povrneš, 
napoveduje konec zemeljskega 
ţivljenja. Vse sčasoma postane 
pepel, tako veliko in pomembno, 
kot tudi majhno in nevredno. V 
svetopisemski govorici pepel 
pomeni minljivost in nevrednost. 

Človek se v stiski in ob smrti zave 
bivanjske omejenosti in si v 
trenutkih ţalosti, prošnje in 
pokore na glavo posipa pepel. 
Postni čas je spokorni čas in 
obdobje priprave na veliko noč. 
Kristjani v tem času pri 
bogosluţju in v zasebnem 
ţivljenju več premišljujemo o 
pomenu Kristusovega trpljenja in 
njegove smrti na kriţu ter o 
njegovi velikonočni zmagi 
ţivljenja nad smrtjo. Tudi Kristus 
se je pred nastopom javnega 
delovanja štirideset dni postil v 
puščavi, o čemer poročajo trije 
evangelisti (prim. Mt 4,1–
11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13). 
 
 

 Naša oznanila 
   
 Kot smo ţe povedali, se 5-letni 
mandat članov ŢPS in ključarjev 
letos končuje. Ob tem se 
njihovemu delu prisrčno 
zahvalimo. Obenem bo sv. postni 
čas »prinesel« izbiro nove ekipe 
ŢPS. V ta namen bomo še naprej 
tudi molili posebno molitev. 
Danes in prihodnjo nedeljo 
boste dobili »volilne« lističe. 
Prihodnjo nedeljo 1. marca 
2015 boste nanje po sv. maši 
napisali imena ljudi, ki bi po 
vašem prepričanju bili primerni 
za sodelovanju v ŽPS naše 
župnije. To je zelo odgovorna 
naloga, zato vas prosimo, da o 
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tem, koga boste predlagali 
temeljito razmislite.    
 
 V torek 10.2.2015 je bil po 
odločbi Upravne enote Maribor še 
zadnji ogled naše cerkve v 
postopku  pridobivanja 
uporabnega dovoljenja. 
Odgovorni iz UE Mb so ugotovili, 
da ni več nobenih ovir za 
pridobitev uporabnega dovoljenja 
za našo cerkev. Sedaj čakamo le 
še na pravnomočnost omenjene 
delne odločbe. To pomeni, da se 
z datumom, ko postane delna 
odločba pravnomočna, vse 
bogosluţno dogajanje za stalno 
preseli v našo cerkev. Z istim 
datumom bomo uvedli sv. maše 
vsak dan v tednu. Vsekakor bo to 
zgodovinska sprememba v 
vsakodnevnem ţivljenju naše 
ţupnije. Sedaj se bo šele 
pokazalo ali smo »vredni« svoje 
lastne župnije. To bomo pokazali 
tako s številčnostjo, kakor tudi s 
poboţno udeleţbo pri sv. mašah. 
Upamo, da sprememba ne bo 
razlog za dvom v upravičenost 
obstoja naše ţupnije, temveč za 
iskreno veselje in potrditev 
desetletnih pričakovanj in dela 
vseh nas! 
 
 Zimske počitnice so za nami, 
verouk bo torej po običajnem 
urniku.  
 

 
 

      BIBLIČNA SKUPINA 
vabi vse, ki ţelite prebirati Boţjo 
besedo in polno zaţiveti iz tega 
vrelca milosti. Še posebej se 
priporoča bralcem beril. Srečanje 
bo v četrtek, 26. 2. 2015 ob 18. 
uri. Prisrčno vabljeni! 
 
  Sv. postni čas pomeni tudi 
čas različnih postnih akcij. 
Slovenska Karitas ţe nekaj let 
vabi k akciji 40 dni brez alkohola. 
Bog daj, da bi take in drugačne 
postne »akcije« obrodile čim več 
duhovnih sadov!  

 
 V sv. postnem času bomo 
molili sv. križev pot vsak petek 
pri sv. maši ob 19.00h. V soboto 
pred večerno sv. mašo bo 
priložnost za sv. spoved.  

 
 Katoliški izobraţenci v 
Mariboru vljudno vabijo na 
PREDSTAVITEV KNJIG: 
Saga hiše ob gozdu - obračun s 
preteklostjo, avtor Dr. Julij 
Bertoncelj in Zamolčane, avtor 
Mag. Anton Urankar. Predstavitev 
bo v ponedeljek, 23. februarja 
2015, ob 18:30, v glasbeni sobi 
Glasbene šole Antona Martina 
Slomška, Vrbanska 30, Maribor. 
Vodila jo bosta dr. Ivan Štuhec in 
mag. p. Janez Sraka; vabljeni! 
 

 
 
 
 



 

 Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 

 
 
1. POSTNA NEDELJA, 22.2., 
Sedež apostola Petra;  
09.00 + Joţe Pak in starši Pak 
 

 
ČETRTEK,26.2.,  
Branko, škof;  

  19.00 – v dober namen  
  (darovala družina Novak) 
 
PETEK, 27.2.,  
Gabrijel Žalostne Matere Božje;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
            naše ţupnije 
 
SOBOTA, 28.2.,  
Roman, opat 
18.30 – molitvena ura 
19.00 – v dober namen  
(darovala Marta Nikitenko) 
 
 
2. POSTNA NEDELJA, 1.3., 
PRVA V MESECU, Albin, škof; 
09.00 + Bohak Drago – 10.obl.    

          (darovala žena Jovanka) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molitev v pripravi na izbor 
novega  Župnijskega 

pastoralnega sveta 
 

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča: 
Pojdite tudi vi v moj vinograd. Daj 
nam duha modrosti, da se bomo 

velikodušno odzvali delu v župniji 
in izbrali primerne člane 

župnijskega pastoralnega sveta, 
ki bodo v našem imenu in z našo 
pomočjo sodelovali z duhovniki v 

dušnem pastirstvu in 
uresničevanju smernic sinode o 

družini po priprošnji Device Marije 
ter blaženih: Antona Martina 
Slomška, Lojzeta Grozdeta in 
Drinskih mučenk. Po našem 

Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem 
Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega 

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

»Slomškov glas« je uradno ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, ţupnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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