
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 

V evangeljskem odlomku današnje 
druge t. i. navadne nedelje 
slišimo Janeza Krstnika, ki 
predstavi Jezusa svetu z 
besedami: »Glejte, Božje Jagnje, 
ki odvzema greh sveta.« 

Jagnje je v Svetem pismu, kakor 
tudi v drugih kulturah, simbol 
nedolžnega bitja, ki ne more 
nikomur storiti nič žalega, le-to 
lahko samo prejme. Ta simbolika 
je pomenljiva tudi v prvem 
Petrovem pismu, ko imenuje 
Kristusa »brezmadežno jagnje«, 
ki »ko so ga sramotili, ni vračal 
sramotenja, ko je trpel, ni 
grozil«. Jezus je torej v najbolj 
pristnem pomenu besede 
Nedolžni, ki trpi. Krščanski 
odgovor na nedolžno trpljenje tiči 
v imenu: Jezus Kristus! Jezus ni 
prišel, da bi nam učeno razlagal 
trpljenje, ampak je prišel in ga 
molče vzel nase. Ko pa je to 
storil, je trpljenje spremenil od  

 

 

 

 

 

 

znotraj: iz znamenja prekletstva 
je naredil orodje odrešenja. Jezus 
pa nedolžnemu trpljenju ni dal le 
nekega določenega smisla, ampak 
mu je dal tudi novo moč, 
skrivnostno rodovitnost. Vse 
nedolžno trpljenje se na 
svojevrsten način »staplja« s 
Kristusovim, ga »dopolnjuje« in 
prejema od njega sposobnost, da 
okoli sebe poraja upanje in 
življenje.  

Ko je neki človek videl od mraza 
otrplo deklico, ki je jokala zaradi 
lakote, je v svojem srcu vzkliknil 
k Bogu: »O Bog, kje si? Zakaj 
ničesar ne storiš za to nedolžno 
deklico?« In Bog mu je odgovoril: 
»Seveda sem zanjo nekaj storil: 
naredil sem tebe!« 

Dobro si zapomnimo ta odgovor in 
si ga v sebi ponavljajmo, ko bomo 
zaznali skušnjavo, da bi Bogu 
postavili gornje vprašanje. 

                       R. Cantalamessa 
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Teden molitve za edinost 
med kristjani 

 

Program dogodkov 
v tednu molitve za edinost 
med kristjani za leto 2014: 

 

 
Sobota, 18. januarja, ob 18.00: 

Župnijska cerkev sv. Rešnjega telesa, 
Cesta zmage; evharistično 

bogoslužje z  
Ekumenskim govorom  

(stolni dekan Jože Goličnik). 
 
 

Nedelja, 19. januarja, ob 10.00: 
Srbska pravoslavna cerkev, Tržaška 
cesta 13; pravoslavna Božja liturgija, 

ki jo bo vodil mariborski paroh 
Savo Kosojević. 

  
 

Ponedeljek, 20. januarja, ob 17.30 
Mariborska stolnica, Slomškov trg 

20; ekumenska molitev 
predstavnikov katoliške, 

pravoslavne, evangeličanske in 
binkoštne Cerkve. Po ekumenski 

molitvi, ob 18.00 
evharistično bogoslužje z 
ekumenskim nagovorom  

(msgr. dr. Stanislav Lipovšek,  
celjski škof in 

apostolski administrator za 
Nadškofijo Maribor). 

  
Torek 21. januarja, ob 18.00: 

Župnijska cerkev sv. Cirila in Metoda, 
Tezno, Vrablova ulica 21;  

evharistično bogoslužje z 
ekumenskim nagovorom  

(stolni kanonik Bernard Geršak). 
  

Sreda, 22. januarja, ob 19.00: 
Evangeličanska cerkev, Trubarjeva 1, 

Maribor; Ekumensko srečanje 
mladih, v duhu 

Taizejskih srečanj. 
  

Četrtek, 23. januar, ob 19.00: 
Slomškova avla Maribor, Slomškov 

trg 20; Pričevanja predstavnikov 
krščanskih skupnosti o 

njihovi veri. »'Mesto, ki stoji na gori, 
se ne more skriti' (Mt 5,14).  

Le zakaj ga nihče ne opazi?«. 
Organizira Inštitut Stanka Janežiča 

za ekumensko teologijo in 
medreligijski dialog. 

  
Petek, 24. januar, ob 18.30: 

Župnijska cerkev Sv. Križa, Ertlova 4; 
evharistično bogoslužje z 

ekumenskim govorom 
(stolni kanonik Janez Lesnika). 

  
Sobota, 25. januar, ob 19.00: 

Bazilika Matere usmiljenja  
(pri frančiškanih),  

Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 7; 
bogoslužje ob sklepu  

molitvene osmine  
(dr. Jožef Smej, pom. škof v p.). 

 
Nedelja, 26. januar, ob 10.00: 



Župnijska cerkev sv. Cirila in Metoda, 
Tezno, Vrablova ulica 21;  

sv. maša – slovesna liturgija 
sv. Janeza Zlatoustega  

(vodi duhovnik Gorazd Bastasič) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOLITEV ZA EDINOST MED 
KRISTJANI: 

 
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 Mandiča 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša oznanila  
  

 Na razpolago so koledarji s 
podobo papeža Frančiška, vaš 
prispevek zanje je namenjen za 
gradnjo naše cerkve, Bog 
povrni! 
 
 V tem tednu bo g. župnik 
blagoslavljal vaše domove. Med 
vami bo dopoldan in popoldan. 
Za termin in uro obiska ga lahko 



vedno pokličete na njegov 
telefon.  
 

 Lepo vabimo naročnike 
verskega tiska, da obnovite 
naročnino.  Letna naročnina  za 
"Družino" znaša 89,80 EUR, za 
"Ognjišče" 27,6o EUR, za 
''Misijonska obzorja'' 9 EUR, 
''Mohorjeve knjige'' 50 EUR, 
''Prijatelj'' 11,70 EUR.   
Vsem priporočamo, da se na vse 
verske liste naročite neposredno - 
po pošti z dostavo na domu.  
Naj bo v vsaki krščanski družini 

vsaj en verski list! 
 
 
 Nabirka pretekle nedelje,  

2. nedelje po Božiču: 
120 eur; 

 
 
 
 
 
 
 

  Sv. maše so še vedno v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 

NEDELJA, 19.1.,   
2. nedelja med letom, 
Božji služabnik Friderik Irenej   
Baraga, škof in misijonar ; 
09.00 vsi + iz družin Arnuš,     
Kraner, Bagar in Vohl 

 
 

PETEK, 24.1., 
Frančišek Saleški,  
škof, cerkveni učitelj; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
 
SOBOTA, 25.1.,  
Spreobrnitev apostola Pavla; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 + Serdinšek Terezija in  
+ starši Serdinšek in Ferenc 
 
 
NEDELJA, 26.1.,   
2. nedelja med letom, 
Timotej in Tit, škofa; 
09.00 + starši, bratje in sestra 
Kuzmič ter + sorodniki  
(darovala gospa Marija Kuzmič) 
 

 
 
 
 
 
 

 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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