
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                              

Božja beseda 

 
»Jagnje Boţje odjemlje grehe sveta …« 

                                                          (Jn 1, 29-34)                                              

Beseda o Besedi 
 

 
Dragi prijatelji! 

  
Prispodoba jagnjeta današnjemu 
človeku pove veliko manj, kakor je 
povedala Judom in prvim kristjanom; 
in vendar ima silno bogato vsebino. 
Jagnje je najprej simbol krotkosti, 
miline, potrpeţljivosti in dobrote. 
Tako lepo simbolizira Jezusovo 
krotkost in poniţnost, dobroto, 
milino in ljubezen. Jagnje pa je bilo 
v Stari zavezi tudi glavna daritvena 
ţival. V vsaki izraelski druţini so za 
veliko noč zaklali jagnje kot spomin 
na čudeţno rešitev iz Egipta. 
Ko Janez imenuje Jezusa »BOŢJE 
JAGNJE«, hoče reči, da je Jezus 
enkratno daritveno jagnje, saj bo na 
kriţu ţrtvoval svoje ţivljenje in prelil 
svojo nedolţno kri kot spravno 
daritev, ki bo odvzela in izmila grehe 
vsega sveta. S to svojo ţrtvijo nas 
osvobaja greha in jarma smrti ter 
nam podarja svobodo Boţjih otrok in 
luč novega, neminljivega, Boţjega 
ţivljenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pri krstu smo vsi postali deleţni novega 
ţivljenja, ki nam ga je s trpljenjem in 
vstajenjem omogočil Jezus Kristus. 
Kakor nekdaj Janeza Krstnika Bog tudi 
nas pošilja, da pričujemo za veliki 
Kristusov dar odrešenja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezusa Odrešenika oznanjamo, če 
ţivimo v bratski ljubezni, če smo 
pripravljeni drugim odpuščati, če jih 
skušamo razumeti, z njimi potrpeti; če 
širimo veselje, mir, dobroto; če si 
prizadevamo za spravo, če priznavamo 
Boga za Očeta vseh ljudi in v vsakem 
človeku skušamo prepoznati svojega 
brata ali sestro. 
Moč, ki za to zahtevno poslanstvo 
potrebna, bomo dobili v evharističnem 
kruhu. Redno prejemanje tega 
boţanskega kruha je tudi najboljše 
zagotovilo, da bomo nekoč deleţni 
večne Jagnjetove gostije v nebesih. 

Terezija Miholic  

 

2. nedelja med letom 
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TEDEN MOLITVE ZA 
EDINOST MED KRISTJANI  

  

 
Obhajanje 1700  
letnice milanskega edikta  
 
Minilo je 10 let odkar smo obhajali 2000 
letnico krščanstva in vstopili v 3. 
tisočletje. To dogajanje je pospremil 
papeţ Janez Pavel II. z apostolskim 
pismom »Ob začetku novega tisočletja«, 
kjer se ustavi tudi pri ekumenizmu, ko 
med drugim pravi: »Ko v post-jubilejnem 
času nadaljujemo pot, gledam v tej 
perspektivi z velikim upanjem na 
Vzhodne Cerkve. Ţelim, da bi se znova v 
polnosti uveljavila tista zamenjava 
darov, ki je bogatila Cerkev v prvem 
tisočletju. Spomin na čas, ko je Cerkev 
»dihala z obema kriloma pljuč« naj 
nagiblje kristjane Vzhoda in Zahoda k 
temu, da bi naprej hodili skupaj v 
edinosti vere in spoštovanju zakonitih 
različnosti, v medsebojnem sprejemanju 
in pomoči kot udje enega, istega 
Kristusovega telesa« (čl. 48). 
   Tisoč sedemsto letnica milanskega 
edikta, ki jo bomo skupaj s pravoslavnimi 
Cerkvami obhajali leta 2013, je gotovo 
lepa priloţnost, da naglasimo vse tisto, 
kar nas povezuje in »zadihamo z obema 
kriloma pljuč« v popolnejši medsebojni 
edinosti. Povezuje nas vsebina 
milanskega dogovora ali edikta, ki je po 
letu 313 docela spremenila poloţaj 
kristjanov v takratnem rimskem 
cesarstvu. Po letu 3l3, ko kristjani dobijo 
svobodo, tudi na naših tleh zasledimo 
škofijske sedeţe kot so Emona, Celea in 
na Koroškem Aguntum, Teurnija in 
Virunum. 
   Na l700 letnico milanskega edikta se na 
poseben način pripravljajo v Srbski 
pravoslavni Cerkvi, kjer so še posebej 
povezani s cesarico Heleno, materjo 
cesarja Konstantina, ki je nekaj časa 

ţivela v današnji Srbiji in se poročila v 
rimski trdnjavi v Nišu. Pravoslavni 
cesarja Konstantina in njegovo mater, 
cesarico Heleno, častijo kot svetnika; 
katoličani smo v svetniški zbor vključili le 
Sv. Heleno, ki goduje l8. avgusta. Vsi pa 
smo sv. Heleni in njenemu sinu cesarju 
Konstantinu hvaleţni, ker sta pozidala 6 
krščanskih cerkva, ki še danes stojijo: 
baziliko Jezusovega rojstva v Betlehemu, 
baziliko Jezusovega smrtnega boja na 
Oljski gori v Jeruzalemu, baziliko 
Boţjega groba v Jeruzalemu, baziliko Sv. 
Kriţa v Rimu, baziliko Sv. Janeza v 
Lateranu v Rimu in baziliko Sv. Petra v 
Rimu. 
   Kardinal Kurt Koch, predsednik 
Papeškega sveta za edinost kristjanov, 
bo v kratkem obiskal Beograd, Moskvo in 
še druga pravoslavna središča na Vzhodu, 
kjer bodo tudi načrtovali slovesnosti, ki 
bi naj obeleţile ta zgodovinski dogodek. 
Poleg vseh duhovnih in kulturno 
zgodovinskih prireditev naj bi to 
obletnico zaznamovalo tudi srečanje 
poglavarjev in predstavnikov Vzhodnih 
Cerkva, ki bi se ga naj udeleţil tudi 
papeţ Benedikt XVI. V Nišu, kjer je 
pravoslavna stolnica posvečena Sv. 
Heleni in v drugih krajih, se že 
pospešeno pripravljajo na ta dogodek. 
   V duhovno pripravo se je na poseben 
način vključila tudi katoliška Beograjska 
nadškofija in metropolija, ki je ţe 
vstopila v triletno dogajanje, ki poteka 
pod geslom »Kristus nas je osvobodil« 
(Gal 5,1). Izredno bogato zasnovan 
versko-duhovni in zgodovinsko-kulturni 
program spremljajo tudi srečanja s 
predstavniki različnih krščanskih Cerkva. 
Tako se je ţe v mesecu septembru leta 
2010 v Srbiji, na povabilo beograjskega 
nadškofa metropolita msgr. Stanislava 
Hočevarja, mudil mariborski nadškof 
metropolit dr. Franc Kramberger, ki je 
vodil več slovesnosti in se srečal tudi s 
patriarhom Irinejem, poglavarjem Srbske 
pravoslavne Cerkve.  



   Sklepna slavja bodo v letu 2013, še 
posebej na praznik Marijinega 
Vnebovzetja in v mesecu septembru, ko 
bodo velika romanja na svete kraje in še 
posebej srečanje poglavarjev in 
predstavnikov krščanskih Cerkva, ki bi se 
ga naj udeleţil tudi papeţ Benedikt XVI. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudi v Sloveniji se bomo pridružili 
temu dogajanju, še posebej v dneh 
Molitvene osmine za edinost kristjanov, 
ki so pred nami. Problematika, ki jo 
načenja milanski edikt, še danes 
marsikje ni zadovoljivo rešena, ker še 
vedno ne vemo kaj pomeni: »Dajte 
cesarju kar je cesarjevega in Bogu kar je 
Boţjega« (Lk 20,25). Najvaţnejša je 
molitev. Prosimo za darove Sv. Duha, ki 
naj razvnamejo in odprejo naša srca, da 
bomo več storili za popolnejšo edinost 
med brati iste vere. Naj nas na tej poti 
podpira Boţja Mati Marija, ter zgled in 
priprošnja Sv. bratov Cirila in Metoda in 
bl. škofa Antona Martina Slomška. 

Slovenski ekumenski svet 

NAŠA OZNANILA  
 
 Vstopamo v teden molitve za 
edinost kristjanov, program dogodkov 
je sledeč:  
 
TOREK, 18. januar, ob 18. uri v stolnici 
začetno slovesno evharistično 
bogosluţje, ki ga vodi nadškof metropolit 

dr. Franc Kramberger, ob 18.45 bo 
sledila ekumenska molitev.  
 
SREDA, 19. januar, bo 19. uri ekumensko 
srečanje mladih pri evangeličanih, 
Trubarjeva 1. 
 
 
PETEK, 21. januar, bo ob 18.30 v cerkvi 
sv. Magdalene evharistično bogosluţje z 
ekumenskim govorom dekanijskega 
referenta za ekumenizem Igorja Novaka. 
 
PONEDELJEK, 24. januarja, bo ob 18.30 
v cerkvi Sv. Cirila in Metoda, Maribor – 
Tezno, Vrablova 21, evharistično 
bogosluţje z ekumenskim govorom 
kanonika Janeza Lesnike. 
 
TOREK, 25. januarja, bo ob 18. uri v 
baziliki  Matere usmiljenja (frančiškani) 
sklepno evharistično bogosluţje pod 
vodstvom nadškofa koadjutorja dr. 
Marjana Turnška.   

                                         Vabljeni! 
 
 Na srečanju ŢPS smo pregledali 
preteklo leto in načrtovali leto, ki je 
pred nami.  
 
 Lepo vabljeni vsako soboto uro 
pred večerno sv. mašo k molitvi 
roţnega venca, ko je tudi vedno 
priloţnost za spoved. Lepo vabljeni! 
 
 Zadnjo nedeljo v mesecu bo naš g. 
ţupnik skupaj z mladinskim pevskim 
zborčkom na obisku v ţupniji Zg. 
Polskava, ko bo prosil za duhovno in 
materialno pomoč za našo ţupnijo.   
 
 Nabirke: 
Nedelja Jezusovega krsta,  
1. v mesecu januarju: 115 EUR 
 

Bog vam povrni! 



Sv. maše v januarju 
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. NEDELJA MED LETOM, 16.1.,  
9.30 + iz druţin Arnuš, Bagar,  
Kraner in Vohl  
 
PETEK, 21.1., Sv. Neža mučenka  
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
SOBOTA, 22.1., Sv. Vincencij diakon 
in mučenec   
19.00 + Zorica Štrakl 
         + iz druţin Cetl in Štrakl  
 
3. NEDELJA MED LETOM, 23.1.,  
9.30 + ţena Serdinšek Terezija 
       + starši Joţef in Ana,  
         Janez in Genovefa Ferenc  
          ostali + sorodniki in  
          sestra Cecilija Čuček  
 
PETEK, Sv. Tomaž Akvinski, cerkveni 
učitelj 
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
SOBOTA, Sv. Valerij, škof  
19.00 + po namenu 
 
4. NEDELJA MED LETOM, NEDELJA 
SVETEGA PISMA  
9.30 + Martin Štrucl  
 

Molitveni kotiček  

 
Objemi nas s svojimi ročicami 
 
Prišel si k nam 
kot majhen otrok, 
vendar si nam prinesel 
največji dar, 
dar večne ljubezni. 
Poboţaj nas 
s svojimi malimi dlanmi, 
objemi nas 
s svojimi ročicami 
in prodri v naša srca 
s svojim blagim jokom. 
 
                 sv. Bernard iz Clairvauxa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdajatelj 
 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, 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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
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