
 Vsako soboto v adventnem času bo 
med molitveno uro ob 18h pred 
večerno sv. mašo priložnost za sv. 
spoved. Vabljeni!  
 

 V tednu, ki je pred nami je 
praznik Brezmadežne, zato bo sv. 
maša že na predvečer praznika, na 
sam praznik pa bo maša prav tako ob 
19h v Domu krajanov. Vabljeni! 
 

 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka 35. nedelje 
med letom: 130 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! 
 
 Sv. maše v decembru 
 so v Domu krajanov:        
 izjema je božični večer 
 
2. ADVENTNA NEDELJA, 4.12., 
Barbara, mučenka, 
prva sobota v mesecu; 
9.30 + Anton in Marija Sajko  
 
SREDA, 7.12., 
Ambrož, škof in cerkveni učitelj; 
19.00 + Alojzija Majcan  
 
ČETRTEK, 8.12., 
Brezmadežno spočetje Device Marije, 
slovesni praznik; 
19.00 + starši Križanec,  
         + brata in sestri 
 
PETEK, 9.12.,   
Valerija, mučenka;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 

SOBOTA, 10.12.,  
Loretska Mati božja; 
19.00 + Jože Kaučič    
 
3. ADVENTNA NEDELJA 11.12.,  
Damaz I., papež; 
9.30 + Anton in Marija Sajko  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

»Glas vpijočega v puščavi!«  
          (Mr 1, 1) 

 

Beseda o Božji besedi 

Puščava je beseda, ki danes močno 
nagovarja našo vest, tako kolektivno 
kot osebno. Skoraj 33 % zemeljske 
površine prekriva puščava. In ta se 
sorazmerno strahotno širi. Vsako leto 
se na sto tisoče hektarov rodovitne 
zemlje spremeni v puščavo. To je eden 
najbolj vznemirljivih pojavov na 
svetovni ravni. Okoli 135 milijonov 
ljudi je moralo v zadnjih letih zapustiti 
svoje naravno okolje zaradi širjenja 
puščave. Toda nevarnejša puščava je 
tista, ki jo vsakdo od nas nosi v sebi. 
Srce samo lahko postane puščava: 
suho, ugasnjeno, brezčutno, brez 
upanja, polno peska. Bolj ko se 
dandanes 
množijo sredstva komunikacije, manj 
je resnične komunikacije.  

Televizijo dolžimo, da je zadušila 
pogovor v družini, in včasih je to celo 
res. Toda priznati moramo, da 
televizija pogosto le zapolni praznino, 
ki je že tu. Ni vzrok, ampak posledica 
pomanjkanja dialoga in zaupnosti. 

 

 

 

 

 

 

Poleg teh negativnih znamenj pa moramo 
spregovoriti tudi o spodbudnem dejstvu, 
ki nam dovoljuje, da se veselimo 
»razlogov upanja«. V zadnjih letih se je 
v številnih državah porodilo na desetine 
združenj, ki so si zastavila za cilj 
prekiniti osamljenost, povzeti številne 
glasove, ki »vpijejo v puščavi« naših 
mest. Imajo različna imena: »telefon 
upanja«, »prijateljski glas«, »iztegnjena 
roka«, »prijateljski telefon«, »zeleni 
telefon«, »modri telefon«. Na milijone 
telefonskih klicev letno. To so glasovi 
osamljenih, obupanih ljudi, žrtev težav, 
ki jih presegajo. Ne iščejo denarja (ta 
ne potuje po telefonski žici), ampak 
nekaj drugega: prijateljski glas, razlog 
upanja, nekoga, s komer bi se lahko 
pogovorili. Na drugi strani žice je na 
tisoče prostovoljcev, ki poslušajo, 
skušajo podariti nekaj topline in če so 
verni, pomagati ljudem moliti, vnovič 
vzpostaviti odnos z Bogom, kar pogosto 
najbolj pomaga. Čeprav morda nismo 
člani kakšnega od teh združenj, lahko 
vsakdo izmed nas v svojem omejenem 
okolju naredi nekaj tega, kar delajo oni. 
Telefon imamo – naj začnem s tem – 
danes praktično vsi. Ne čakajmo, da bo 
pozvonil in se bomo tako zavedali, da 
je nekje – morda celo v bližini – nekdo, 
ki nas potrebuje. K temu nas lahko 
spodbudi tudi bližajoči se božič. 
                                   R. Cantalamessa 

 

Leto XII., 
štev. 109, 
2. adventna 
nedelja; 
4.12.2011  

 

 

2. adventna nedelja   

 Leto XII., 
 štev. 108, 
2. adventna 
nedelja; 
 4.12.2011 



 ZA OTROKE IN MLADE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROJSTNI DAN 
Pred natanko dvema letoma se je 
najbrž na priprošnjo bl. Slomška in 
po posredovanju sv. Miklavža v 
majhni župniji Košaki rodil majcen 
otroški zborček, ki s svojo 
vztrajnostjo in energijo, vsestranskim 
delovanjem in svežino daje prav 
poseben okus življenju. 
Ob tej priložnosti hvala vsem, ki nas 
podpirate in stojite ob strani, nam 
pomagate, bodrite; predvsem iskrena 
hvala g. župniku Igorju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omeniti pa velja prve 
zanesenjakinje, ki so si upale: 
prikupna Ana, navihana Tjaša, 
gostobesedna Doroteja. Njim so se 
pridružili: naš sladkorček Gabi, 
karakterna Saša, energična Špela, 
dunajski deček s Počehove Tilen in 

prvi tenor David. Da je otroški zbor 
postal mladinski, so poskrbeli: Vesna, 
katero vsi ubogamo, Tadeja, ki vedno 
ve, kdaj je čas za pavzo na vajah, ter 
začetnik košaških katehumenov in 
fant, ki pri pevkah po priljubljenosti 
prekaša celo g. župnika, Matej. 
Kot eno pa deluje zborček skupaj z 
ministranti: Simon, David, Žan, Blaž, 
Klemen, Urban, Valentin. 
Vse najboljše in pogumno naprej! 
 
POVABILO IN OBVESTILO 
V naši župniji smo že lani pričeli 
obujati stare šege in običaje 
koledovanj. Tako smo  ob prazniku 
nedolžnih otrok, vzeli šibe v roke, se 
spomnili prastarih obrednih obrazcev 
in zarana odšli od hiše do hiše, da bi 
vam prinesli blagoslov. Nato smo 
nadaljevali s koledniškimi pesmimi ob 
sv. treh kraljih ter ob svečnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudi letos želimo obujati tradicijo 
naših prednikov. Tako Vas vabimo, da 
se nam pridružite. Vabljeni ste tako 
otroci kot starejši. In čeprav imamo 
namen obiskati čim več domov v naši 
župniji, si lahko kolednike prav 
posebej naročite, le-to sporočite g. 
župniku ali Franji.Da ne bi pozabili 
na izročilo, ki je v vsakdan prinašalo 
prazničnost, upamo na razumevanje 
in podporo. Kot prav vse aktivnosti 
Slomškovih glaskov pa tudi izkupiček 
teh namenjamo gradnji naše cerkve. 
 

Sv. adventni čas 
  
 
 

Pomembno je, da se v življenju 
ustavimo in da razmislimo o svojem 
duhovnem življenju in svojem odnosu 
do Boga in bližnjega. Latinska beseda 
»adventus« pomeni »prihod«. V 
krščanskem jeziku se to nanaša na 
prihod Jezusa Kristusa. Cerkvena 
liturgija imenuje advent vse štiri 
tedne pred božičem in jih pojmuje 
kot priložnost za pripravo na 
Gospodov prihod z upanjem in 
kesanjem. Liturgična barva za ta čas 
je vijoličasta, kar pomeni spokornost. 
Adventni čas je za kristjane poseben 
čas, ker nas vabi, da se spomnimo na 
preteklost, nas spodbuja, da živimo v 
sedanjosti in da se pripravimo na 
bodočnost. 

Trojni namen adventa: 
Spominjati se preteklosti: 
Praznovati in premišljevati o 
Jezusovem rojstvu v Betlehemu. 
Gospod je že prišel in se rodil v 
Betlehemu. Utelesil se je, postal 
človek, poln skromnosti in uboštva. 
Prišel je kot kdorkoli od nas, človek 
med ljudmi. To je bil njegov prvi 
prihod. 
Živeti v sedanjosti: Kar pomeni, da 
vsak dan našega življenja doživljamo 
»prisotnost Jezusa Kristusa« v sebi in 
da je On po nas prisoten v svetu. 
Živeti v pravičnosti in ljubezni, vselej 
budni; hoditi po Gospodovi poti. 
Priprava na bodočnost: Pripravimo 
se na »parusijo«, to je na drugi 
prihod Jezusa Kristusa v veličastvu 
njegove slave. Tedaj bo prišel kot 
Gospod in Sodnik vseh narodov in bo 
nagradil z Nebesi vse, ki so v Njega 
verovali in živeli kot zvesti otroci 

Gospodovi in dobri bratje drugim. 
Čakamo na Njegov veličasten prihod, 
ki nam bo prinesel odrešenje.  
 

Naša oznanila 
 
 Naš g. župnik je bil prejšnjo 

nedeljo z našimi mladimi na 
gostovanju v župniji Šmarje pri 
Jelšah, kjer smo prejeli 1240 eur 
finančne pomoči. Bog povrni tudi 
vam, ko danes na prvo nedeljo v 
mesecu decembru s svojimi darovi 
pomagate k izgradnji naše nove 
cerkve.   
 

 Vstopili smo v sv. adventni čas, ko 
želimo poglobiti našo vero. Zato smo 
se odločili, da obudimo dve pobudi in 
sicer »romanje Slomškove slike po 
naših domovih« in ponovno oživimo 
»Svetopisemsko – biblično 
skupino«. Romanje Slomškove slike 
se začenja danes, ko prosimo, da 
ena družina »prevzame« Slomškovo 
sliko in jo ima doma ves teden. Ob 
njej naj se zbira k molitvi. V nedeljo 
naj jo prinese k sv. maši in jo bo 
prevzela druga družina. 
 
Svetopisemsko skupino bomo imeli 
redno 1. in 3. soboto v mesecu po 
večerni sv. maši. Ker so v soboto, ki 
je pred nami volitve in nimamo 
prostora za srečanje bo 1. srečanje 
bibilične slupine v soboto 10. 
decembra ob 19.30. Na srečanja 
vabljeni vsi, posebej bralci in bralke 
Božje besede.    
 

 Danes so volitve, zato pogumno 
na volišča - kakor si bomo postlali, 
tako bomo spali! 


