
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

  »Kar koli vam reče, storite!«                           
                                       (Jn 2,5) 

 
 

Beseda o Besedi 
 

Kaj nam je hotel povedati Jezus s 
tem, da se je udeleţil poročne 
gostije? Na ta način je počastil 
zakonsko zvezo med moškim in 
ţensko, potrdil, da je to nekaj 
lepega in da jo je hotel Stvarnik ter 
jo tudi blagoslovil.  
 
Ţelel pa nas je poučiti še o nečem 
drugem. Z njegovim prihodom na 
svet se je uresničila mistična poroka 
med Bogom in človeštvom, ki so jo 
napovedovali preroki, ko so govorili 
o »novi in večni zavezi«. Bog je 
mnogokrat govoril o svoji ljubezni 
do človeštva v podobi zakonske 
ljubezni. V Kani sta se srečala 
simbol in resničnost: poroka dveh 
mladih je priloţnost, da 
spregovorimo o nekem drugem 
Ţeninu in Nevesti. 
 
Obenem pa bi rad opozoril tudi 
zaročence in njihove starše na 
naslednje: bodite pozorni, da ne  

 

 

 

 

 

 
bi iz zakona naredili nekaj 
absolutnega, kot da je to v ţivljenju 
vse! Obteţiti zakon s pretiranimi 
pričakovanji, ki jih ne bo mogoče 
nikoli izpolniti, pomeni obsoditi 
zakon na gotov propad.  

Ena od največjih ljubezenskih zgodb, 
ki jih najdemo v literaturi, je zgodba 
Fausta in Margarete, ki se sklene z 
Goethejevimi besedami: »Vse kar 
mine, je samo podoba«; le v 
nebesih bo »nedosegljivo postalo 
resničnost«. Prav zakonska skupnost 
je ena izmed stvari, ki minejo, ko 
odidemo s prizorišča tega sveta 
(prim. 1 Kor 7,31). Huda napaka bi 
bila, če bi absolutizirali to, od česar 
je odvisno in po čemer se meri uspeh 
ali neuspeh ţivljenja samega.  

So ljudje, ki se jim je zakon sesul, in 
vendar so dostojanstveni in boljši od 
mnogih tistih, ki so srečno poročeni. 
Samo v Bogu je popolno zlitje in 
popolna enost (tudi zakoncev med 
seboj), tista namreč, ki je tukaj na 
zemlji »nedosegljiva« in bo za vedno 
postala resničnost v nebesih. 

                     p. R. Cantalamessa 

Leto XIV., 
št. 168, 
Jezusov  
krst; 

13.1.2013  

 

    2. nedelja med letom 

 Leto XIV., 
 štev. 169, 
 2. nedelja 
med letom; 

 20.1.2013 



Molitvena osmina za 
edinost med kristjani 
 

Molitvena osmina za edinost 
kristjanov bo od petka, 18. do petka, 
25. januarja 2013, potekala pod 
geslom »Kaj Bog hoče od nas?« (prim. 
Mih 6,8).  
 
Njen namen je pribliţati različne 
krščanske tradicije, obrede in 
običaje med seboj tako na bogosluţni 
kot tudi na pastoralni in teološki 
ravni. V Katoliški Cerkvi bodo molitve 
potekale po vseh ţupnijah, na 
škofijski ravni pa bodo bogosluţja 
vodili nekateri slovenski škofje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

»Kaj Bog hoče od nas?« 
(prim. Mih 6,8) 

 
Oktobra 2012 je minilo petdeset let 
od začetka 2. vatikanskega 
vesoljnega cerkvenega zbora (1962–
1965), ki je zapisal: »Pospeševati 
obnovitev edinosti med vsemi 
kristjani, to je eden izmed glavnih 
ciljev koncila. Kristus Gospod je 
namreč ustanovil eno in edino Cerkev 
… Razdeljenost čisto gotovo 
nasprotuje Kristusovi volji, je svetu v 
pohujšanje in v škodo najsvetejši 
stvari, namreč oznanjevanju 

evangelija vsemu stvarstvu« (Odlok o 
ekumenizmu, 1). 
 
Koncil je posebej izpostavil 
pomen duhovnega ekumenizma, ki 
vključuje »spreobrnjenje srca in 
svetost ţivljenja skupaj z zasebnimi 
in javnimi molitvami za edinost 
kristjanov«. Duhovni ekumenizem je 
»duša vsega ekumenskega gibanja«. 
Ko se torej leto za letom v molitveni 
osmini zbiramo k maši in molitvam, 
izpolnjujemo ţeljo celotne Cerkve. 
Srečujemo se tudi z verniki in 
predstavniki drugih Cerkva, saj je 
»dovoljeno in celo zaţeleno, da se 
katoličani zdruţujejo k molitvi« 
skupaj z njimi (E 8). Slovenski 
ekumenski svet je pripravil liturgični 
pripomoček z berili in nagovori 
(premišljevanji). V glavnih črtah jih 
je pripravila ekumenska skupina v 
Indiji, vendar so jih – ob sodelovanju 
drugih krščanskih Cerkva v Sloveniji – 
prilagodili našim razmeram. 
 
Glavna misel letošnje osmine (Kaj 
Bog hoče od nas?) je vzeta iz preroka 
Miheja. Premišljevali bomo o tem, 
kako je iskanje vidne edinosti 
neločljivo povezano s prizadevanjem 
za pravičnost in dostojanstvo vsakega 
človeka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slomškov glasek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nekoč je v neko vas prišel 
znameniti cirkus... Cirkusanti so si 
naredili svoj tabor on se odpravili 
spat. Nekdo izmed cirkusantov je 
zaspal s cigareto v ustih. Razbesnel 
se je hud poţar. Cirkuški zbor se je 
zbudil in tekel gasiti kar se je dalo.  
 
Klovna pa so poslali v bliţnjo vas, 
da bi priklical pomoč. Klovn, ki je 
imel zares rad ta cirkus je kljub 
svoji obilnosti tekel na vso moč, pri 
teku pa ga je ovirala še njegova 
obleka. Ko je vendarle pritekel v 
vas in prosil pomoči, je naletel na 
različne odzive.  
 
Eni so se kregali ker jih je zbudil 
sredi spanja, drugi so se jezili, da 
še ni čas za predstavo in spet tretji 
so vzklikali kako dobro igra in mu 
metali denarja. Nič ni pomagalo 
njegovo jokanje, da je vse res, da 
ne igra.  
 
Naslednjega dne so se ljudje 
odpravili na kraj, kjer bi naj bila 
predstava. Videli so samo zbor, ki 
je jokal nad pogoriščem svojega 
premoţenja. Ljudje so obstali kot 
okameneli. Spomnili so se pretekle 
noči. Postalo jih je sram. Sram, da 
so preslišali prošnjo klovna zaradi 
njegovega videza.  

Tudi mi smo mnogokrat takšni. Ne 
vidimo prošnje naših znancev zaradi 
njihovega videza, sluţbe, poloţaja v 
druţbi, njihovega finančnega stanja 
itd,. ko pa je prepozno in spoznamo 
da je prepozno in da bi se z našo 
pomočjo tistemu človeku ne zgodila 
nesreča ostanemo osramočeni....  
 
 

Naša oznanila  
  

 
 Tudi v času pred nami bo g. ţupnik 
še naprej blagoslavljal vaše domove. 
 
 Molitev in sveta maša za nove 
duhovne poklice, svetost in 
stanovitnost poklicanih  poteka vsako 
tretjo sredo v mesecu  v cerkvi 
šolskih sester na Strossmayerjevi 17 v 
Mariboru. Začetek je vsakokrat ob 
10.uri. Naslednja srečanja: 
 
     - 16. januar 2013 
     - 20. februar 2013 
     - 20. marec 2013 
     - 17. april 2013 
     - 15. maj 2013 
     - 19. junij 2013 
                               Lepo vabljeni! 
 
 V sklopu dogodkov tedna molitve 
za edinost med kristjani vas vabimo 
na sklep molitvene osmine, ki bo v 
petek 25.1.2013 ob 19h pri 
frančiškanih, kjer bo slovesna sv. 
maša, ki jo bo daroval mariborski 
škof dr. Joţef smej. Vabljeni! 
 

 Nabirka pretekle nedelje: 
180 eur; 

      
Bog vam povrni! 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

 
NEDELJA, 20.1.,  
2. nedelja med letom 
Fabijan, papež, mučenec;  
9.30 + Zorica Štrakl in vsi  
     + iz druţin Cetl, Slaček in Štrakl  
     (darovala gospa Cvetka Mihelič); 
       + starši Franc in Frančka Koţuh 

 
PETEK, 25.1.,  
Spreobrnitev apostola Pavla; 
19.00  + Serdinšek Terezija, + starši    
            Serdinšek in + starši Ferenc 

 
SOBOTA, 26.1.,  
Sv. Timotej in Tit, škofa ; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
           naše ţupnije 
 
NEDELJA, 27.1.,  
3. nedelja med letom 
Sv. Angela Merici, redovna 
ustanoviteljica;  
9.30 + Joţica Postrak  
          (darovala druţina Novak) 

 
 

PETEK, 1.2.,  
Brigita Irska, opatinja; 
19.00  + ţupljani in dobrotniki 
           naše ţupnije 
 
SOBOTA, 2.2.,  
Jezusovo darovanje - Svečnica; 
19.00 - po namenu (I.N.) 
 
 
NEDELJA, 3.2.,  
4. nedelja med letom 
Blaž, škof in mučenec;  
9.30 + Lucija Prejac;  
        + Franc Borovnik 

Molitev tedna 
 

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 
zdruţeni, kakor so zdruţeni Boţji 
izvoljenci v nebesih. To te prosimo 
po zasluţenju 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! 
Blaţeni Anton Martin Slomšek, prosi 
za nas! 
 

 
 
 
 
 

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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
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. 
 

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