
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

                                              

Božja beseda 

 
»V začetku je bila beseda…« 
                                                           (Jn 1,1-8) 

                                              

Beseda o Besedi 
 

 
Dragi prijatelji! 
 
Bogosluţje današnje nedelje nam na 

tri načine izraţa eno samo veliko 
skrivnost odrešenja, ki jo v boţičnih 
dneh doţivljamo ob jaslicah, ob 
učlovečenem Bogu, na tako 

neposreden in sproščeno človeški 
način. Evangelist Janez pa nam danes 
v evangeliju opisuje predzgodovino 
Jezusa človeka, on je Beseda, ki je 

Bog, ki je privzela človeško naravo, 
je nagovor, s katerim se Oče obrača 
na vse človeštvo, je razodetje Boga. 
Boţja modrost, Beseda, se je 

učlovečila, privzela je krhkost 
človeške narave, sprejela vse, kar je 
nam ljudem najbolj skupno. 
Neskončni, »drugačen od nas«, je 

uporabil človeški način izraţanja, 
nespoznatni se je dal spoznati po 
Jezusu: kdor vidi mene, vidi Očeta, 
je pojasnil Gospod Filipu. Res se 

danes pogosto pojavljajo hudo 
poenostavljene, čisto počlovečene  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
razlage Jezusa: glasnik ljubezni in 

socialne pravičnosti, revolucionar, 
superman, romantični heroj, 
človekoljub; za uho lepo zveneče 
razlage, vendar Gospodu odrekajo, 

kar je zanj najbolj bistveno: njegovo 
boţanstvo.  Jezus je uresničitev stare 
napovedi: imenoval se bo Emanuel, to 
pomeni Bog z nami! 

 
 
 
 

 
 
 

In prav v leto 2011 v katero smo 

včeraj vstopili, nam ta novica o boţji 
bliţini prihaja naproti. Kljub teţkim 
časom namreč v jutrišnji dan ne 
korakamo sami, z nami je Boţje dete 

in Boţja Mati Marija, z nami je naše 
občestvo – Cerkev, ne samo naša 
ţupnija in Cerkev na Slovenskem 
ampak vesoljna Cerkev, še več, tudi 

nebeška Cerkev. Zato v resnici ni 
razlogov za strah, malodušje, 
pesimizem, depresivnost in 

izgubljenost. Kdor ima vero bo 
prestavljal gore - blagor nam, če 
bomo v letu, ki je pred nami sposobni 
z vero sprejemati vse karkoli nas ţe 

čaka! Bog Vas blagoslovi! 
                       Igor Novak, župr.  

 

 

2. nedelja po Boţiču  
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Slomškove drobtinice  
 

Človek obrača, Bog obrne –  

Slomšek prvič kaplan 
 
V maju smo v Slomškovih drobtinicah 
objavili, da so Slomška nagovarjali k 

nadaljevanju študija po posvetitvi za 
dosego doktorata. Slomšek pa je ţelel 
kot mlad duhovnik med preproste 
ljudi. Po prejemu dekreta je sluţbo 

kaplana nastopil 8. 9. 1825 na 
Bizeljskem. Kot mladi duhovni 
gorečneţ v verskem in narodnostnem 
smislu je naletel na dokaj neurejene 

verske razmere.  Ob nastopu sluţbe je 
v dnevnik zapisal: »Kadar škof mladega 
mašnika v službo dajo, njemu 

duhovsko polje odkažejo, naj ga skrbno 
obdeluje ter nje hudobnosti iz njega 
ruje, zrnje svetih čednosti pa seje, 
plevel pohujšanja trebi in za cvetje 

lepih zgledov skrbi.« V svojih ţupljanih 
je kmalu spoznal malo vere, pa veliko 
pijanosti, bahaštva, nečistosti. V 
dnevnik je tudi zapisal: »Tod vlada 

priskutno praznoverje.« Vidne so bile 
posledice bednega viničarskega 
ţivljenja. Viničar je redko prišel do 
kvalitetnega vina, zanj je bila »čmiga« 

in tropinovec. Krajinsko pa mu je bilo 
Bizeljsko mnogo bliţje kot predhodna 
Koroška. Vinorodni okoliš je pomembno 
vplival na vsebino njegovih pesmi iz 

tega obdobja. Vsebinsko so bile 
preţete z vinom in veseljem. Take so: 
Na svetu lepše rožce ni, Slovenc 
Slovenca vabi, Veselja dom, En hribček 

bom kupil. Ker je nastanitev v ta kraj 
vzel kot zaupnico, se je dela lotil z 
obema rokama. Ljudi je ţelel 
preobraziti. Kmalu je postal zelo 

priljubljen zaradi bogatih pridig in 
uspehov v nedeljski šoli. Ţupnik 
Batistič je bil nekoliko zavisten, a 

razmere so bile 

znane tudi 
predstojnikom. 

Škof Zimmerman 
je ob birmi leta 

1826 zapisal: 
»Ugled Batističa 
trpi, medtem ko 
je Slomšek vzorni 

duhovnik.« Bila pa 
so tudi obdobja 

dobrega 
sodelovanja in ob neki priliki se je 

Batistič Slomšku opravičil zaradi svoje 
robatosti. Danes se pritoţujemo nad 
porušenim klimatskim sistemom, a 
vremenske teţave so bile tudi v 

Slomškovem obdobju. Poleti 1826 je 
bila velika suša. Ljudje so Slomška 
prosili, da bi šli skupaj na Svete gore 
molit za deţ. Avgusta so imeli mašo na 

gori, popoldne pa je pričelo deţevati. 
Neki grajski pisar je o tem zapisal, da 
so farji gledali na tlakomer, in ko je 
pritisk padel, so brţ šli v procesijo za 

deţ. Slomška to ni zmedlo, zapisal je, 
da so se za procesijo odločili tri dni 
prej in nihče ni mogel predvidevati 
deţja točni dan. Slomšek je bil kljub 

skromnim prometnicam zelo mobilen. 
Veliko je pomagal okoliškim 
duhovnikom. Avgusta 1826 je s 
prijateljem Straškom obiskal Zagreb. 

Občudoval je tamkajšnjo stolnico, ni 
pa mu bila všeč nesnaga po cerkvah in 
hišah na drugi strani Sotle.Zaradi 
nerazumevanja z ţupnikom je 

razmišljal o odhodu. Aprila 1827 je 
sprejel odlok o premestitvi na 
izpraznjeno kaplansko mesto pri Novi 

Cerkvi – Stranice. V spomin na to je 
zapisal: »Ţupnija ţaluje, sovraţniki 
praznujejo.« 29. aprila je imel 
poslovilni obred in govor. Ljudje so 

jokali, vsi so se ţeleli od njega 
posloviti.                          Jože Križan 



ZA OTROKE IN MLADE 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Dojenčka v maternici se pogovarjata:  

 
- A verjameš v ţivljenje po rojstvu?  
- Seveda. Zagotovo obstaja nekaj po 
rojstvu. Morda sva sedaj tukaj zato, 

da se pripraviva na ţivljenje po 
rojstvu.  
-To je neumnost. Ni ţivljenja po 
rojstvu. Le kako bi takšno ţivljenje 

izgledalo?  
- Ne vem točno, toda prepričan sem, 
da bo bolj svetlo in lahko bova hodila  
in jedla z lastnimi usti.  

- To je popolna bedarija! Veš, da je 
nemogoče teči. In da bi jedla z 
lastnimi usti? To je noro! Za to vendar 
imava popkovino. Povem ti: po rojstvu 

ni ţivljenja.  
- Popkovina je prekratka. Prepričan 
sem, da je nekaj po rojstvu, nekaj 
precej drugačnega kot to, na kar sva 

navajena.  
- Toda nihče se še ni vrnil od tam. 
Ţivljenje se z rojstvom konča. Poleg  
tega pa, ţivljenje ni nič drugega kot 

obstoj v ozkem, temačnem okolju.  
- No, ne vem natančno, kako izgleda 
ţivljenje po rojstvu, toda v vsakem 
primeru bova srečala najino MAMO. 

Ona bo potem skrbela za naju.  
- MAMA ? Ti verjameš v MAMO? In kje 
naj bi, po tvoje, bila?  
- Vsepovsod okoli naju, seveda. 

Zahvaljujoč njej sva ţiva. Brez nje 
sploh ne bi obstajala.  

- Ne verjamem! MAME nisem nikoli 

videl, zato je jasno, da ne obstaja!  
- Mogoče res, toda včasih, ko sva 
popolnoma tiho, jo lahko slišiva, kako 
poje in boţa najin svet.  

Veš, prepričan sem, da se ţivljenje z 
rojstvom pravzaprav šele začne. 
 

Kako je torej z Bogom: 

 obstaja ali ne? 
 

 

NAŠA OZNANILA  
 
 Prispele so fotografije letošnje 
polnočnice in ţivih jaslic. Cena 1 
fotografije je 50 centov, povabljeni, 
da naročite fotografije in dodate dar 
za cerkev.    
 
 Jutri se spet začenja šola in prav 
tako verouk – otroci vabljeni! 
 
 Nadškofijska Karitas Maribor nas 
vabi k dobrodelni akciji: »Več luči, 
več upanja.« Sredstva so namenjena 
otrokom za plačevanje šolske 
prehrane, šole v naravi in za druge 
šolske obveznosti. Na polici za tisk 
vzemite liste s poloţnicami - Bog vam 
povrni!  
 
 V obdobju od 26. decembra do 9. 
januarja bo g. ţupnik vsak dan od 
16. ure naprej blagoslavljal vaše 

domove. Če ţelite, da vas obišče na 
domu, mu prosimo sporočite na 
njegov telefon. 
 
 8. in 9. januarja bodo po naši 
ţupniji romali trikraljevski  
koledniki – Sv. Trije kralji; če ţelite, 
da vas obiščejo, sporočite g. ţupniku.   
 



Sv. maše v januarju 
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
SOBOTA, 1.1., 

MARIJA SV. BOŢJA MATI, slov. praznik 
19.00 + mama Roza Marija ob 5. 
obletnici smrti in vsi + sorodniki 
 

2. NEDELJA PO BOŢIČU, 2.1.,                                     
9.30 + Joţef Čeh 
 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –  

SV. TRIJE KRALJI, 6.1.,  
19.00 + p. Franci Pivec OFM 
 
PETEK, 7.1. prvi v mesecu januarju,  

sv. Benjamin 
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 

SOBOTA, 8.1., prva v mesecu 
januarju,  
sv. Severin 
19.00 v čast Srcu Jezusovemu in 

Marijinemu za zdravje 
 
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 9.1.,  
9.30 + moţ, oče in dedek Jurič Rudi,   

ter stari starši Jurič Hiršman  

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 
 
Ţupnija 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, ţupnijski 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/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

