
 Sv. maše v januarju 
 
 
2. NEDELJA MED LETOM, 15.1, 
Absalom, koprski škof; 
9.30 + Jožefa Senekovič 
 
 
PETEK, 20.1., Fabijan, papež, 
mučenec;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 21.1.,  
Neža, devica, mučenka; 
19.00 + Štrakl Zorica in brat Mirko in 
vsi + iz družin Cetl Slaček in Štrakl 
 
 
 
3. NEDELJA MED LETOM, 22.1, 
Vinko, diakon, mučenec; 
9.30 + Marija Arnuš in + sorodniki 
 
 
PETEK, 27.1., Angela Merici, devica, 
ustanoviteljica uršulink;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 28.1.,  
Tomaž Akvinski,  
redovnik, cerkveni učitelj; 
19.00 za blagoslov naših mladih 
 
 
 
4. NEDELJA MED LETOM, 29.1, 
Nedelja Svetega pisma,  
Valerij, škof; 
9.30 za hčerko Majo z družino  
 
 

Molitev tedna  
 

Moj Jezus  
 
V Tvoje naročje se izročam:  
tu je moj pogled,  
naj se utopi v tebi.  
Tu je moj nasmeh,  
naj zasije v Tebi.  
Tu je moj glas,  
naj zapoje v Tebi.  
Tu so vse moje skrbi,  
s Teboj so lažje.  
Tu je vse moje veselje,  
s Teboj je še večje.  
Tu je vsak moj srčni utrip  
naj bije zate in s Teboj.  
Naj se vsak moj dih zlije s Tvojim…  
Naj presije Tvoja milina moje srce,  
da bo vedno našlo pravo pot.  
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 
 

»Učitelj kje stanuješ?«  
          (Jn 1,38) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

  
"GLEJTE JAGNJE BOŽJE"je dejal Janez 
Krstnik učencema ko je Jezus šel mimo. 
Učenca sta šla za Jezusom,ta pa ju je 
vprašal:"Kaj iščeta?" Odgovorila sta: 
"Učitelj kje stanuješ? Pridita in bosta 
videla" je dejal. Sledila sta mu in videla 
kje stanuje. Se tudi mi kdaj v 
premišljevanju vprašamo, kje Jezus 
stanuje,kje je doma? Mnogi bi 
odgovorili,pa saj se ve "V NEBESIH SEM 
DOMA".Toda, je Jezus zares doma samo v 
nebesih, ali pa še kje? Pater Jože, naš 
nekdanji župnik je neke nedelje izrazil 
željo narediti malo "daljši" sprehod in me 
vprašal ali imam v mislih kakšno 
primerno pot. Predlagal sem mu mojo 
najbolj pogosto in preizkušeno varianto, 
ki je nato potekala približno takole: 
najprej sva se povzpela na vrh 
opuščenega vinograda nad Počehovo in 
zagledala kapelo,ki so jo postavili 
župljani naše župnije. Stoji na 
nasprotnem bregu nekdanje opekarne in 
je posvečena Sv. Urbanu. Je v njej JEZUS 
DOMA? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po nekaj 10 metrih sva zagledala našo  
 
farno cerkev. V njej je gotovo zraven 
Slomška tudi JEZUS DOMA. Povzpela sva 
se na vrh in šla nato po grebenu v smeri 
Dolnje Počehove. Tu sva zagledala 
cerkev Sv. Kunigunde. Tudi tu je JEZUS 
DOMA. Še en vzpon in že imava v daljavi 
pred sabo cerkev Sv. Urbana. Gotovo je v 
njej tudi JEZUS DOMA, saj skupaj s Sv. 
Urbanom varujeta vinsko trto noč in dan. 
Po skoraj dveh urah naporne hoje 
prispeva do najinega cilja-KRIŽ NAD 
ROŠPOHOM. Križ je častitljive starosti 
krajani ga zelo lepo vzdržujejo.Pomoliva 
in premišljujeva na kako samotnem in 
skrivnostnem kraju je tudi JEZUS DOMA.  
 
Pater Jože je bil že močno utrujen in je 
bil prepričan,da bo zdaj prišel nekdo po 
naju z avtomobilom. Razočaral sem ga, 
da to ni predvideno, da pa je pot nazaj 
krajša in manj naporna. Očital sem si, da 
mu delam krivico, ker sem ga povedel po 
poti, ki je bila zanj izredno naporna. 
Prispela sva do hiše naše prijazne 
faranke Irene, kjer sva si potešila žejo in 
rekla-tudi tu je JEZUS DOMA. Romanje se 
je srečno končalo kljub močni upehanosti 
p. Jožeta. Naslednjič je to pot opravil 
bistveno lažje in hitreje. Vsakdo lahko po 
svoje ugiba zakaj.  
Če koga od vas zanima kje so te točke 
kjer je JEZUS DOMA, lahko gremo skupaj 
pogledat. 
 
                                         J. Križan 

 

Leto XII., 
štev. 112, 
Božični  
praznik; 
25.12.2011  

 

 

2. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 štev. 115, 
2. nedelja 
med letom; 

 14.1.2012 



Molitvena osmina za 
edinost kristjanov 2012  

 
 

 
 »Vsi bomo spremenjeni v moči 
zmage našega Gospoda Jezusa 
Kristusa«  (1 Kor 15,51–58)  
 
Uvodne misli  
»Na ekumenski poti k edinosti gre 
prvenstvo skupni molitvi. Če se bodo 
kristjani znali kljub svojim delitvam 
vedno bolj zedinjati v skupni molitvi 
okoli Kristusa, bo rastla njihova 
zavest o tem, kako je omejeno tisto, 
kar jih ločuje, v primeri s tem, kar 
jih združuje. Če se bodo vedno 
pogosteje in vztrajneje srečevali 
pred Kristusom v molitvi, bodo iz 
tega  črpali pogum za spoprijem z vso 
bolečo in človeško resničnostjo 
ločitev« (Janez Pavel II., Okrožnica 
Da bi bili eno, št. 22).  
Te besede pokojnega papeža nas 
spodbujajo, da se v dneh molitvene 
osmine za edinost vnovič z veseljem 
zbiramo okoli Kristusa in se 
pridružujemo njegovi molitvi za 
edinost. V ta namen vam Slovenski 
ekumenski svet izroča knjižico z 
bogoslužnimi besedili in nagovori 
(premišljevanji). V glavnih  črtah jih 
je pripravila ekumenska skupina na 
Poljskem, vendar smo jih v veliki 
meri prilagodili slovenskim 
razmeram. Glavna misel govori o 
preoblikujoči moči, ki jo ima vera v  
Kristusa: »Vsi bomo spremenjeni v 
moči zmage našega Gospoda Jezusa 
Kristusa« (prim. 1 Kor 15,51–58). V 
nagovorih se bomo spomnili 
blaženega škofa A. M. Slomška, saj 
obhajamo  

Slomškovo leto ob 150-letnici 
njegove smrti, lani pa je poteklo 160 
let od njegove ustanovitve molitvene 
Bratovščine (Apostolstva) sv. Cirila in 
Metoda. Primerno je, da vsaj v dneh 
osmine na vidno mesto v cerkvi 
postavimo sliko bl. Slomška in svetih 
bratov Cirila in Metoda. V bogoslužje 
in v veroučna srečanja lahko 
vključimo molitev, ki jo molijo člani 
Apostolstva (str. 5). K molitvi lahko 
povabimo skupine v župniji, družine 
in bolnike. Obhajanje osmine 
obogatimo s kakšno oprijemljivo 
gesto naklonjenosti do kristjanov 
drugih Cerkva, ki živijo v župniji.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molitev za edinost  
Gospod Jezus, na večer, preden si 
umrl za nas, si molil, da bi bili vsi 
Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti 
v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo 
živo začutili, kako velika nezvestoba 
do Tebe je naša razdeljenost. Daj 
nam iskrenosti, da bomo priznali in 
obžalovali ravnodušnost, nezaupanje 
in medsebojno nenaklonjenost, ki se 
morda skrivajo v nas. Daj nam 
poguma, da bomo vse to izkoreninili. 
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v 
Tebi, da bi se iz naših src in ustnic 

neprestano dvigala Tvoja molitev za 
edinost kristjanov, kakršno Ti hočeš. 
V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj 
najdemo Pot, ki vodi do edinosti v 
poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. 
Amen.  
 
Molitev, ki so jo slovenski škofje 
potrdili za člane Apostolstva sv. 
Cirila in Metoda:  
O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu 
in Metodu poklical k edinosti vere, 
zedini vse kristjane v svoji sveti 
Cerkvi. Naj bomo v  češčenju 
troedinega Boga vsi narodi na zemlji 
združeni, kakor so združeni božji 
izvoljenci v nebesih. To te prosimo 
po zasluženju Jezusa Kristusa, po 
priprošnji prečiste Device Marije, sv. 
Cirila in Metoda, sv. Leopolda 
Mandića in vseh svetnikov. Amen.  
Oče naš... Zdrava Marija... Slava 
Očetu... Sveta Devica Marija, prosi za 
nas! Sveta brata Ciril in Metod, 
prosita za nas! Blaženi Anton Martin 
Slomšek, prosi za nas! 
 

dr. Bogdan Dolenc  
tajnik Komisije za ekumenizem pri 

SŠK (Slovenskega ekumenskega 
sveta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša oznanila 
 

� Danes je naš g. župnik skupaj z 
mladimi in otroci na gostovanju v 
župniji Dvorjane, kjer prosijo za 
duhovno in materialno pomoč za 
gradnjo naše nove cerkve. Danes je 
zato med nami g. Jože Škrinjar, ki se 
mu prisrčno zahvalimo za njegovo 
pomoč!  
 
� Hvala trikraljevskim kolednikom, 
da so nas obiskali, če bo le mogoče 
bodo obiskali na svečnico še družine, 
ki jih doslej niso uspeli.  
  
�  G. župnik bo blagoslavljal vaše 
domove vse tja do svečnice, kdor želi 
obisk naj mu javi na njegov telefon 
ali v zakristiji.   
 
 
� V ponedeljek 9.1.2012 ob 19h je 
bilo v Domu krajanov redno srečanje 
ŽPS. Pogovarjali smo se o pastoralnih 
in gospodarskih temah povezanih z 
našo župnijo.   
 
�  V torek 17.1. ob 19h bo v stolnici 
v okviru Maribor – Evropska 
prestolnica kulture govor 
ljubljanskega nadškofa metropolita 
msgr. dr. Antona Stresa z naslovom 
Vera in kultura. Kulturni program ima 
komorni zbor KOR. Vabljeni! 
 
� Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka pretekle 
nedelje je bila: 140 EUR; Del na novi 
cerkvi nismo in ne bomo ustavili 
tudi pozimi, zato nam pomagajte 
tudi naprej! Bog vam povrni, 
iskreno vas prosimo za pomoč! 


