
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Božja Beseda 
 
 
 
 

  »Človek ne živi samo od kruha …«                                               
                                                        (Mt 4,4) 

 
 
                                              

Beseda o Besedi 
 

Dragi bratje in sestre! 
 

Na pepelnično sredo smo vstopili smo 
v sv. postni čas. Današnji evangelij 
nas postavi skupaj z Jezusom v 
puščavo. V kraj kjer ni ţivljenja, kjer 
je smrt. Puščava je kraj v katerega 
se je Jezus podal preden je začel 
javno delovati. 40 dni je obdobje, ki 
ga je Jezus prebil v »kraju smrti«. 
Število 40 nas spominja na 40 let, ki 
so jih Izraelci preţiveli v puščavi, ko 
jih je Jahve osvobodil suţenjstva v 
Egiptu. Puščava ima torej v 
svetopisemskem okolju zelo 
pomembno vlogo. Prav gotovo 
nenaključno. V puščavi je namreč 
človeku odvzeto vse kar ni bistveno 
za njegovo ţivljenje – bodisi 
premoţenje, bodisi obilje v hrani in 
pijači, bodisi oblast in kariera. V 
puščavi človek otipljivo doţivi 
temeljno spoznanje svojega bivanja – 
da je njegovo ţivljenje zelo krhko in 
minljivo. Da torej ni toliko odvisen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zgolj od sebe, temveč v prvi vrsti od 
Boga in od ljudi, ki ga obkroţajo.   
In ko razmišljamo o pomenu in pravi 
vsebini sv. postnega časa v katerega 
smo pred nekaj dnevi vstopili, je prav 
v tem. Pogosto se preveč ukvarjamo 
sami s seboj, postni čas je čas milosti 
prav zato, ker nas vabi, da bi šli »preko 
sebe«, da bi odprli oči za Boga in za 
ljudi, ki nas obkroţajo.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Kaj vse nam namreč ovira naš pogled 
na Boga in ljudi: pretirana skrb zgolj za 
lastne probleme, zagledanost zgolj v 
materialne dobrine, skrb za kariero in 
ugled… Sv. postni čas je »duhovna 
puščava« v katero nas Jezus v 
današnjem evangeliju vabi, da 
vstopimo. Da bomo tako vsaj malo 
spregledali in z večjim zaupanjem 
hodili za Njim, ki nas neizmerno ljubi.  
Hoja za Njim, bo vedno ostala v 
znamenju boja s hudim, ki je v nas. A 
ničesar se nimamo bati, oklenimo se 
Kristusa, ki je premagal sile zla in tudi 
nam daje večno prihodnost.    
                                 Igor Novak, župr. 
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SV. POSTNI ČAS 

 
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. 
Pepel pomeni človekovo telesno 
minljivost. 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. Kristjani v 
tem času pri bogosluţju in v zasebnem 
ţivljenju več premišljujemo o pomenu 
Kristusovega trpljenja in njegove smrti 
na kriţu. Naše notranje prizadevanje naj 
bi se na zunaj izraţalo v poglobljeni 
molitvi, postu in dobrih delih. 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). 
Pomenljiva vidika posta sta okrepitev 
osebne duhovnosti in povezanosti z 
Bogom, zato so odpovedi določeni 
razvadi ali dobrini ter dobra dela 

sredstva za doseganje tega cilja. S 
prejemom zakramenta krsta so pri 
novokrščenemu vsi grehi očiščeni. Postni 
čas izpostavlja tudi duhovnost krsta kot 
simbolno spravo med Bogom in 
človekom. 
                                            

POSTNA POSTAVA  
  

 
Cerkev svojim vernikom za postni čas 
določa posebne oblike spokornosti: 
Strogi post je na pepelnično sredo in na 
veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat 
na dan do sitega najemo in se zdrţimo 
mesnih jedi. Strogi post veţe kristjane od 
izpolnjenega 18. leta starosti do začetka 
60. leta. 
Samo zdrţek od mesnih jedi je na vse 
petke v letu. Zunaj postnega časa smemo 
zdrţek od mesnih jedi zamenjati s kakim 
drugim dobrim delom pokore in ljubezni 
do bliţnjega. Zdrţek veţe vernike, ki so 
dopolnili 14. let. Kadar je praznik 
(cerkveni ali drţavni) na petek ali je 
kakšna slovesnost v druţini (poroka, 
pogreb...), post in zdrţek odpadeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priporočljivo je, da v postnem času postu 
in zdrţku dodamo kako dobro delo: 
a) molitev – npr. udeleţba pri sveti maši, 
osebna ali druţinska molitev, obisk 
cerkve ali kapele, branje Svetega pisma, 
molitev kriţevega pota, spokorno 
romanje … 
b) zdrţek od sladkarij in poobedkov, 
zdrţek od kave in cigaret, zdrţek od 
televizije in računalnika, in namesto 
tega več časa posvetimo našim bliţnjim. 
Omejitev v hrani, pijači, cigaretih je z 



namenom, da s prihranjenim denarjem 
pomagamo pomoči potrebnim … 
c) Cerkvena zapoved pravi, da smo se 
dolţni spovedati svojih grehov vsaj 
enkrat letno. Zato vabljeni, da opravite 
dobro postno spoved, bodisi v mestnih 
cerkvah, bodisi v naši ţupniji. Priloţnost 
za sv. spoved je vedno pred ali po sv. 
maši oziroma vsako soboto od 18. do 19. 
ure. Vabljeni! 

 

NAŠA OZNANILA  
 
 V petek po večerni sv. maši je bilo  
redno srečanje ŢPS, kjer smo se 
pogovarjali o pripravi na Velikonočni 
praznik in o nadaljevanju gradnje naše 
nove cerkve. Naj naše napore 
spremlja in podpira skupna in osebna 
molitev.  

 

 Na srečanju ŢPS smo za sv. postni 
čas sklenili tudi nekaj konkretnih 
pobud za duhovno prenovo naše 
ţupnije. Ena od teh je posebna 
molitvena pobuda, ki se bo začela 
uresničevati prihodnjo nedeljo. Gre 
namreč za molitve po naših druţinah. 
Vsako nedeljo ob 16h popoldan bo 
ena druţina iz naše ţupnije  na svoj 
dom sprejela Slomškovo sliko, 
povabila k molitvi svoje sorodnike in 
sosede. Srečanje se bo začelo z 
molitvijo za našo ţupnijo in se 
nadaljevalo v lepem nedeljskem 
prijateljskem druţenju. Po sv. maši 
prosimo, da se druţine, ki ţelijo tako 
srečanje prirediti na svojem domu 
vpišejo v seznam. Prihodnjo nedeljo 
bomo blagoslovili Slomškovo sliko, ki 
bo romala po domovih naše ţupnije. 
Sprejmite jo z veseljem in hvaleţnostjo 
za vse darove, ki nam jih dobri Bog v 
našem ţivljenju naklanja.  
 

 Danes imamo v naši ţupniji 
posebnega gosta, spoštovanega 

gospoda, novega mariborskega 
nadškofa in metropolita  msgr. dr. 
Marjana Turnška. Hvala za njegov obisk 
med nami, ki nas je resnično 
presenetil, ţelimo mu, naj ga dobri 
Bog blagoslavlja na njegovi poti.  
 
 

 Vsako nedeljo prisrčno vabljeni k 
poboţnosti sv. kriţevega pota na 
Kavarijo ob 15. uri, obenem pa tudi na 
Ptujsko goro ob istih dnevih in isti uri.  
 
 

 Slovenska Karitas nas ţe mnogo let 
vedno znova v sv. postnem času vabi 
k postni akciji »40 dni brez alkohola«. 
Vabljeni, da se akciji pridruţimo, na 
polici za verski tisk si vzemite 
priloţnostno zloţenko.  
 

 V soboto 19. marca po večerni sv. 
maši bo 2. srečanje biblične skupine. 
Razmišljali bomo o nedeljskem 
evangeliju: Jn 4, 5-42. Vabljeni! 

  
 

 V dnevih od 27. do 29. 
aprila 2011 smo na ţupnijskem 
romanju v Međugorju; na pot 
krenemo v sredo ob 5h zjutraj; 
namestitev, romanje na hrib Marijinega 
prikazovanja (Crnica), večerja in 
počitek. V četrtek: zajtrk, zjutraj sv. 
maša, kriţev pot na hrib Kriţevac, 
kosilo, prosto,  zvečer obisk kriţa 
Vstalega Zveličarja, večerja, 
počitek. V petek: zajtrk, sv. maša, 
obisk komune, odhod domov. Avtobus 
bo pobiral romarje na vseh avtobusnih 
postajah v Košakih, na Šentiljski cesti, 
oz. po dogovoru.  Prispevek za romanje 
je 120 EUR, prosimo vas, da se čim 
prej prijavite pri g. Joţetu Kaučiču in 
mu izročite predplačilo 60 EUR. 
Vabljeni! 
 

 Nabirke: 
     9. nedelja med letom: 70 EUR 

pepelnična sreda: 105 EUR 
Bog vam povrni! 



Sv. maše v mesecu  marcu  
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
*** 

 
1. POSTNA NEDELJA, 13.3., 
Kristina, mučenka 
9.30 + Ljudmila Gosak  
 
PETEK, 18.3.,  
Ciril Jeruzalemski,  
škof in cerkveni učitelj 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 
 
SOBOTA, 19.3., 
Joţef, Jezusov rednik  
in zavetnik slovenskih deţel  
18.00 – molitev sv. roţnega venca 
19.00 + moţ, oče, dedek Anton Robar 
(10. obletnica), + starši Škofič Robar  
 
2. POSTNA NEDELJA, 20.3., 
Klavdija, mučenka 
9.30 + moţ in oče Ivan Šeruga  
 
PETEK, 25.3.,  
Slovesni praznik  
Gospodovega oznanjenja  
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 
 
SOBOTA, 26.3., 
Ludgar, škof  
18.00 – molitev sv. roţnega venca 
19.00 + starši Mihael in Marija 
Dominko, oče Franc Osenjak in vsi 
drugi + sorodniki in prijatelji    

 
3. POSTNA NEDELJA, 27.3., 
Rupert Salzburški, škof 
9.30 + Ljudmila Gosak   
 

 

Molitveni kotiček  
 
Daj mi skesano srce 
Bog Oče, ki ne zaničuješ potrtega srca, 
daj mi skesano srce. 
Kristus, ki si v svojem telesu  
na les nesel naše grehe, 
ozdravi me po svojih ranah. 
Sveti Duh, ki nas vodiš v vso resnico,  
govori mi besede odpuščanja in miru.  
                                  (po Michaelu Perhamu) 

 

 

  

 

Naši dragi pokojni 
 

Umrl je g. Konrad Šosterič, 
Košaški Dol 146, Maribor. 

Pogreb bo v ponedeljek 14.3.2011 
ob 13h na pokopališču Pobreţje. 

Sv. maša zadušnica bo takoj 
po pogrebu v ţupnijski cerkvi  

na Pobreţju. 
Gospod daj mu večni pokoj, 
in večna luč naj mu sveti; 
naj počiva v miru, amen. 

 

Izdajatelj 
 
Ţupnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

Igor Novak, ţupnijski 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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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