
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 
 
1. Mlajši brat slovanskih in slovenskih 
apostolov Cirila in Metoda, torej 
Ciril, izvrstno filozofsko in teološko 
izobražen, 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 razložil 
na svojem prvem misijonskem 
potovanju med Hazari ob Kaspijskem 
jezeru: moj praded Adam je bil mož 
časti in bogastva, potem pa je svojo 
prvotno čast po lastni krivdi 
zapravil, obubožal in bil izgnan. Jaz, 
njegov vnuk, zdaj iščem prejšnjo 
pradedovo čast. – Razlagal je: čast 
našega pradeda Adama je njegova 
neomadeževana, neokrnjena 
človeška narava, ožarjena 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 teže, 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 
laž, za nasilje!  
 
2. Z današnjim praznikom imamo 
pred seboj osebo, ki ji edini iz vsega 
človeškega rodu ta pradedna čast 
nikoli ni bila vzeta, tista, ki jo je Bog 
pred stvarjenjem sveta izvolil, da bi 
bila sveta in brezmadežna, pred 
nami je Odrešenikova mati, Marija. Z 
eno z eno samo besedo, ki povzema 
vse bogastvo pradednih časti, jo 
imenujemo Brezmadežna! Marija je 
vzor in vodnica k vsemu tistemu, po 
čemer človekovo srce stalno hrepeni, 
naj se zaveda tega ali ne: postajati 
drugačen, biti boljši. 
 
3. V nas pa še vedno odmeva god Sv. 
Miklavža, ki nas s svojo dobroto v teh 
sodobnih časih še kako nagovarja in 
vabi k dobroti in sočutju. Le tako 
bomo mogli svet obrniti na bolje. Sv. 
Miklavž nas vabi, da bi znali vse kar 
imamo, deliti z drugimi in ne le 
držati zase. Pa ga v tem sv. 
adventnem času in skozi vse leto le 
vztrajno posnemajmo! 
 
                       p. Metod Benedik 
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Adventni čas 
 
Čas pred božičem imenuje Cerkev 
advent, kar izvira iz latinske besede 
adventus, "prihod". Z adventom se 
začne cerkveno leto. Cerkev ga je 
uvedla kot čas duhovne priprave na 
božič, na praznik Kristusovega 
rojstva oziroma njegovega prihoda 
na ta svet.  
 
Nekoč se je začel s postom po 
martinovem, to je t. i. "jesenski 
pust", ko so se ljudje veselili dobre 
letine in slavili konec sezonskega 
dela. To je bilo nekakšno kmečko 
novo leto, ko so v tlačanskih časih 
oddajali tudi dajatve in sklepali 
pogodbe s posli in hlapci.  
 
Adventni čas zdaj traja štiri tedne 
pred božičem in ima še posebej 
simboličen pomen. Spominjal naj bi 
na štiri tisočletja od Adama do 
Kristusa. Tako dolgo naj bi namreč 
po nekdanjem pojmovanju trajala 
doba od začetka človeškega rodu do 
Kristusovega rojstva.  
 
Cerkev je uvedla advent šele v 6. 
stoletju. Pravoslavna Cerkev, ki še 
vedno uporablja julijanski koledar, 
adventa ne pozna, zato pa od 8. 
stoletja naprej predpisuje 
predbožični post, ki traja šest 
tednov.  
 
Katoličani so se postili v adventu ob 
ponedeljkih, sredah in petkih. Po 
cerkvah vlada vijoličasta barva, 
ženitovanj naj ne bi bilo, še pred 
desetletji pa po vaseh niso trpeli 
fantovskega petja in ukanja. 

V adventu, ki je imel sprva pet 
nedelj, ne le štirih, je veljalo 
spokorno vzdušje.  
 
Zato so se v nekaterih krajih v tem 
času ob ponedeljkih, sredah in 
petkih postili.  
 
Po vsej Sloveniji pa so bile v 
navadi jutranje maše, zornice, 
svitanice, svitnice, svitne, 
jutranjice...  
Dogajalo se je, da so bile cerkve ob 
adventnih jutrih polne kot ob 
nedeljah, doma je ostal samo 
»varuh«.  
 
Po nedeljskih mašah so otroci 
ponekod koledovali; če kolednikov ni 
bilo k hiši, so si domači obetali 
nesrečo in slabo letino. 
 
Večeri so bili čas zunanje priprave na 
božič:  dekleta so spletala vence in 
rože iz papirja, moški pa pripravljali 
material za jaslice. 
 
Pomnimo: 
-Advent je čas štirih tednov pred 
božičem. 
-Advent je čas priprave, upanja in 
kesanja za naše grehe, ob 
pričakovanju prihoda našega 
Gospoda. 
-V Adventu se pripravljamo na božič 
in na drugi Kristusov prihod na svet, 
ko se bo vrnil kot Kralj vsega vesolja. 
-Ta čas je priložnost, da pomislimo, 
kakšno je bilo naše duhovno 
življenje, naše življenje v odnosu z 
Bogom in priložnost, da se na novo 
spreobrnemo. 
-Je tudi čas, ko si lahko začrtamo 
smer svojega življenja in sklenemo, 



kako lahko postanemo boljši kot 
doslej. 
  
Varujmo svojo vero 
V tem času pa nas »bombardirajo« z 
reklamnimi oglasi za nakupavanje 
vsega mogočega in nas vabijo na vsa 
mogoča praznovanja. Vse to pa nas 
utegne privesti do tega, da pozabimo 
na pravi smisel Adventa. Potrudimo 
se, da bomo živeli ta liturgični čas 
poglobljeno, v krščanskem smislu. Na 
ta način bomo preživeli Gospodov 
božič prevzeti od Njega, ki je Gospod 
božiča. 

 
 

Naša oznanila  
  
 Prispeli so novi Marijanski 
koledarji. Cena enega je 2 eur. Na 
razpolago bodo že v tem tednu tudi 
Družinske pratike.  
 
 Prejeli smo zelo zanimivo knjigo 
z naslovom »Črnec v beli koži«. 
Knjiga govori o življenju slovenskega 
misijonarja p. Mihe Drevenška. Cena 
ene knjige je 15 eur.  
 
 V tednu, ki je za nami smo imeli 
v naši župniji tudi zelo 
pomembnega gosta. Obiskal nas je 
sv. Miklavž. Prišel je v petek 
6.12.2013 v Dom krajanov v 
Košake. Vsem, ki ste pri njegovem 
lepem sprejemu sodelovali se 
prisrčno zahvalimo. Bog povrni tudi 
za vaše darove.    
 V ponedeljek 9.12.2013 bo še 
zadnja redna seja ŽPS v 
koledarskem letu 2013. Člani 
dobite tudi pisna vabila. Vabljeni! 

 V četrtek 12.12.2013 ob 18h bo 
v Domu krajanov v Košakih, 
biblična skupina - vabljeni! 
 

  Caritas Internationalis z 
blagoslovom papeža Frančiška 
začenja prvo globalno kampanjo za 
boj proti lakoti, ki bo 2 leti potekala 
po 164 članih mednarodne mreže 
Karitas s ciljem, da bi se prenehala 
lakota na svetu do leta 2025. 
Kampanja izhaja iz dejstva, da vsaka 
osma oseba na svetu nima dovolj 
hrane za preživetje. Pridružuje se ji 
tudi celotna Slovenska karitas ob 
podpori predsednika, škofa msgr. 
Metoda Piriha. Karitas po vsem svetu 
jo bo izvajala v smislu konkretne 
pomoči, ozaveščanja in tudi molitve. 
Kampanja se bo začela v torek, 10. 
decembra 2013. Na ta dan nas 
papež Frančišek vabi k molitvi za 
možnost končanja lakote na 
svetu (ta dan bo dana tudi posebna 
izjava za medije s strani papeža in 
video sporočilo). Po vsem svetu bo 
ob 12. uri potekal Val molitve – glede 
na lokalni čas, molitev se bo začela 
ob 12h na otoku Samoa po njihovem 
času in tako naprej po svetu, tudi v 
Sloveniji preko valov Radia Ognjišče, 
pri kateri bomo sodelovali tudi 
sodelavci Karitas. Vabimo tudi vas, 
da se nam pridružite pri tej 
molitvi (v studio ali ob radijskih 
sprejemnikih). Na Slovenski karitas 
so poslali tudi pismo na vse slovenske 
župnije in spodbudili duhovnike in 
sodelavce Karitas k molitvi in 
darovanju maše za ta namen (na ta 
dan ali kdaj drugič v adventnem 
času).  
 



  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 
NEDELJA, 8.12., 
2.adventna nedelja, 
Brezmadežno spočetje  
Device Marije; 
 09.00 + starši Križanec,  
         brat in sestre, + starši Kopše; 
        + starši Pipan in + starše Pažin 
 

 
ČETRTEK, 12.12.,   
Finian, opat; 
19.00 + Vlado Miholic  
           (darovala člani ŽPS) 

 
PETEK, 13.12., 
Lucija, devica in mučenka; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 

 
SOBOTA, 14.12., 
Janez od križa, duhovnik in  
cerkveni učitelj; 
18.00 - molitvena ura in priložnost   
            za adventno sv. spoved  
19.00 + Vlado Miholic  
           (darovala člani ŽPS) 
 
NEDELJA, 15.12., 
3.adventna nedelja, 
Antonija, Krizina in  
druge drinske mučenka; 
09.00 + Anica Zemljič  
(darovala družina Lojze Krajnc) 
 
 
 
 
 

 

Molitev tedna 

 
Molitev k Brezmadežni  
 
 
O Mati, Tebi se izročim, 
povsem se Tebi posvetim: 
čutila vsa, telo, srce, 
vse misli in razum, želje,  
svobodo, čustva, vse hotenje, 
spomin, ljubezen, vse življenje. 
 
Razsvetljuj me, uči, brani, 
vodi me, mi stoj ob strani; 
varuj me, o Mati moja,  
saj popolna last sem Tvoja. 
 
V srce izročam, Mati, Tvoje,  
še drage, vse rojake svoje; 
po Tvoji prošnji naj Gospod 
ohrani vero, dom nam, rod.  
Amen." 

 

 
 
 
 
 

 Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
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Hvala za Vaše darove 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 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

