
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Mlajši brat slovanskih in 
slovenskih apostolov Cirila in 
Metoda, torej Ciril, izvrstno 
filozofsko in teološko izobraţen, 
globok mislec, je kot misijonar in 
oznanjevalec izhajal iz misli, ki je 
zanj in za brata v vsem njunem 
delovanju  pomenila temeljno 
smer: misel o pradednih časteh. 
Zelo preprosto jo je razloţil na 
svojem prvem misijonskem 
potovanju med Hazari ob 
Kaspijskem jezeru: moj praded 
Adam je bil moţ časti in bogastva, 
potem pa je svojo prvotno čast po 
lastni krivdi zapravil, obuboţal in 
bil izgnan. Jaz, njegov vnuk, zdaj 
iščem prejšnjo pradedovo čast. – 
Razlagal je: čast našega pradeda 
Adama je njegova 
neomadeţevana, neokrnjena 
človeška narava, oţarjena z 
razumnostjo, ki spoznava, kar je 
prav, s svobodo, ki se v nobenem 
primeru ne odloča za slabo 
dejanje, z notranjim  

 

 

 

 

 

 
ravnovesjem, ki ne pozna 
negotovosti, nemirnega beganja, 
notranje teţe, ob kateri rečemo 
da "boli duša". Kakšno bogastvo, 
ki pa je bilo z grehom 
zapravljeno, kakšno podrtijo je 
na našem planetu naredilo 
ponovno in ponovno odločanje za 
slabo, za laţ, za nasilje! Mar ne 
silijo take okoliščine same, da kot 
sveta brata Ciril in Metod iščemo 
pradedno čast, pot do človeka 
resnice in pravice, krotkosti in 
dobrohotnosti! Z jutrišnjim 
praznikom – 8. decembrom, 
imamo pred seboj osebo, ki ji 
edini iz vsega človeškega rodu ta 
pradedna čast nikoli ni bila vzeta, 
pred nami je Odrešenikova mati, 
Marija. Z eno z eno samo besedo, 
ki povzema vse bogastvo 
pradednih časti, jo imenujemo 
Brezmadeţna! Marija je vzor in 
vodnica k vsemu tistemu, po 
čemer človekovo srce stalno 
hrepeni, naj se zaveda tega ali 
ne: postajati drugačen, biti 
boljši.                                              
                       p. Metod Benedik 
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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 Boţjih del v 
zgodovini odrešenja in poti skozi 
galerijo svetnikov, ampak tudi 
aktualizacijo Boţjih 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 Boţjo 
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 
boţič je adventni venec s štirimi 
svečami, ki ponazarjajo štiri 
adventne nedelje. Naraščanje luči 
simbolizira rast dobrega v 
ţivljenju. Okrogla oblika pomeni 
popolnost in večnost. Zimzelene 
veje govorijo o ţivljenju, 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 
ţivel na Zemlji, ampak je 
pomembno za vse čase in vsako 
dobo. Sveče predstavljajo tudi 
človekovo ţivljenje - priţgana 
sveča je vsak trenutek manjša, 
kar govori o tem, da smo vedno 
bliţe sklepu ţivljenja in nas 
spominja na tuzemsko minljivost. 
Na prvo adventno nedeljo 
duhovniki blagoslovijo venec, pri 
tem pa priţgemo prvo svečo, na 
drugo adventno nedeljo poleg 
prve priţgemo tudi drugo – in tako 
naprej do četrte adventne 
nedelje, kar pomeni, da je v 
času, ko se bliţamo rojstvu Jezusa 
Kristusa, v prostoru vedno več 
svetlobe. V duhovnem smislu to 
pomeni, čim bliţe smo Bogu, tem 
več je svetlobe tudi v naših 
ţivljenjih.  

 

 Naša oznanila 
 
 Današnja nedelja je 1. V 
mesecu decembru, Bog vam 
povrni za vaše darove za našo 
ţupnijo! 
 

 Pred nami je sv. adventni čas 
in Boţično praznovanje. To je 
tudi čas poglobljenega 
bogosluţnega in molitvenega 
dogajanja. Zato vabimo k 
cerkvenemu pevskemu zboru 
nove člane, pevce in pevke.  
Gospem se za njihov trud in 
poţrtvovalnost iskreno zahvalimo. 
Zelo ţelimo in vabimo, da se 
ţenskemu petju v našem zboru 
pridruţi 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 
ţupnije. 
 
 Za nami je Miklavževanje, 
hvala vsem, ki ste pri priprava 
tega prisrčnega dogodka 
sodelovali.  
 Jutri v ponedeljek 8.12.2014 
po večerni sv. maši bo zadnje 
srečanje ŢPS v koledarskem letu. 
Člani vzemite vabila v zakristiji in 
nujno potrdite svojo udeleţbo. 
Vabljeni!  
 
 Na praznik Brezmadeţne 
mineva 70 let od mašniškega 
posvečenja upokojenega 
pomožnega škofa dr. Jožefa 
Smeja. V duhovnika je bil 
posvečen 8. decembra 1944 v 
škofijski kapeli v 
Sombotelu. Zahvalna slovesnost 
ob tem visokem jubileju bo 
DANES na 2. adventno nedeljo, 



na vigilijo slovesnega praznika 
Brezmadežne, 7. decembra 
2014, ob 16. uri v mariborski 
stolnici. Vabljeni! 
 
 Ob 5. obletnici ustvarjanja 
vas mladinska glasbena skupina 
Kulturno-umetniškega društva 
Nedeljska šola prijazno vabi na 
njihov koncert z »dražbo« 
dalmatinskih pesmi. Koncert bo 
to soboto 13.12.2014 ob 18. uri 
v Domu krajanov v Košakih. 
Prisrčno vabljeni!  
 
 Sveta maša bo v soboto 
13.12.2014 izjemoma ob 9h 
dopoldan v Domu krajanov v 
Košakih. Vabljeni! 
 
 To nedeljo 14.12. 2014 ob 15. 
Uri bo v ţupniji Maribor – Sv. Kriţ 
dekanijska revija otroških in 
mladinskih pevskih zborov. Našo 
ţupnijo bosta ponosno 
predstavljali obe pevski zasedbi - 
mladi in otroci. Vljudno vabljeni! 
 
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
2. ADVENTNA NEDELJA,  
PRVA V MESECU, 7.12., 
Ambrož, škof, cerkveni učitelj; 
09.00 + Barbara Marin  
(darovala Rozalija Bombek) 
 
PONEDELJEK, 8.12., 
Brezmadežno spočetje  

Device Marije; 
19.00 – za zdravje Mateje Škrlec 

 
ČETRTEK, 11.12., 

  Damaz I., papež;  
  19.00 + Anica Škofič  
   (darovala gospa Marica Robar) 
 
PETEK, 12.12., 
Devica Marija iz Guadalupe;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 

 
SOBOTA ,13.12., 
Lucija, devica, mučenka ;  
09.00 – za zdravje Martine Škrlec 
18.00 - koncert  mladinske   
glasbene skupine KUD Nedeljska 
šola 
 
3. ADVENTNA, 14.12.,  
Janez od križa, duhovnik, 
cerkveni učitelj;  
09.00 + moţ Joţe Pak in njegovi 
starši, svak Milek in Ratko, starši 
Polanec, brat Ivan in Joţe 
 

 

 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. 
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