
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 

Danes obhajamo ţe 2. postno 
nedeljo. V tednu, ki je pred nami 
praznujemo praznik sv. Joţefa.  

Češčenje sv. Joţefa ima zanimivo 
zgodovino. Vrsto stoletij ga sploh 
ni bilo (cerkveni očetje govorijo o 
Joţefu samo takrat, ko hvalijo 
starozaveznega očaka Joţefa, ki 
je bil prodan v Egipt), zelo hitro 
pa se je začelo razvijati od 
srednjega veka naprej in doseglo 
vrhunec v 19. stoletju.  

Pij IX. je sv. Joţefa razglasil za 
zavetnika vesoljne Cerkve; njegov 
praznik, ki je bil uveden leta 
1621, je postal slovesni 
zapovedani praznik; nastale so 
številne skupnosti Bogu 
posvečenega ţivljenja, ki nosijo 
njegovo ime.  

Kot poglavar prve domače Cerkve, 
kar je sveta druţina, je sv. Joţef 
tudi vzor pastirjem Cerkve, zato 

 

 

 

 

 

 

je bil razglašen za zavetnika 
vesoljne Cerkve.  
V odnosu do delavcev  je Cerkev 
na prvega maja uvedla poseben 
praznik, da bi osvetlila njegov 
pomen tudi na tem področju, zato 
o tem danes ne bomo govorili.  

Cerkev je nanj pokazala kot na 
vzor tistih, ki si sluţijo vsakdanji 
kruh v potu svojega obraza in jim 
je ročno delo pot posvečenja. 
Joţef je dobro poznal nekatere 
teţave, ki druţinske očete mučijo 
tudi danes: iskanje stanovanja 
(pomislimo, kako je s svojo ţeno, 
ki je bila tik pred porodom, v 
Betlehemu iskal kraj, kamor bi se 
lahko zatekla in našla posteljo, da 
bi legla), nujnost bega iz lastne 
domovine v iskanju varnosti, skrb 
za vsakdanji kruh …   

Zato tudi danes velja: »K tebi, o 
sv. Joţef, pribeţimo v svojih 
stiskah!«       
                       R. Cantalamessa 

Leto XV., 
št. 230, 
1.postna  
nedelja; 
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2. postna nedelja 

 Leto XV., 
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2. postna 
nedelja; 

 16.3.2014 



Sv. postni čas 2014 
 
Slovenska Karitas je za letošnji 
post pripravila različna gradiva. 
Post nas nagovarja k sočutju z 
ljudmi v hudih stiskah z različnimi 
moţnosti za odpoved, dobra dela 
in poglobitev našega odnosa z 
Bogom. Vsakoletnemu povabilu k 
preventivni akciji 40 dni brez 
alkohola in dobrodelni akciji za 
pomoč JV Evropi tretje leto 
zapored dodajamo Petkov postni 
dar - vabilo k poglobitvi 
petkovega posta. 
 
 

Preventivna akcija 40 dni  
brez alkohola 

V letošnjem postnem času ţe 
deveto leto zapored na Slovenski 
Karitas vabimo vse ljudi dobre 
volje k postni spodbudi: 40 dni 
brez alkohola v znamenje 
solidarnosti z vsemi, ki trpijo 
zaradi nasilja, bolezni in nesreč, 
ki so posledica prekomernega 
uţivanja alkohola. 
 
Naša osebna postna odpoved 
alkoholu, ki se je lahko udeleţimo 
z 40 dnevno odpovedjo ali pa tudi 
z vsako odklonitvijo alkoholu v 
tem času ali med letom.  
Za to se lahko odločimo tudi kot 
ţupnijska skupnost in na svojih 
prireditvah, dogodkih ne 
streţemo alkohola. Zagotovo v 
tem času postanemo tudi bolj 
pozorni na stiske ljudi, ki trpijo 

zaradi prekomernega uţivanja 
alkohola svojih svojcev.  
 
V tem duhu letošnja akcija nosi 
naslov »Ali si upaš biti z manj ali 
nič alkohola?«. Tokratna postna 
spodbuda se bo začela na 
pepelnično sredo, 5. marca in 
zaključila na velikonočno vigilijo, 
19. aprila. 
Povabljeni ste na romanje v dve 
romarski središči, ki bosta še 
posebej namenjena v spodbudo 
vsem, ki sodelujejo v akciji 40 dni 
brez alkohola in vsem, ki 
kakorkoli trpijo zaradi 
alkohola: Brezje – 8. 3. 2013 s 
pričetkom ob 10.00 s sveto mašo 
in nato predavanjem; Sveta 
Gora - 30. 3. 2013 ob 14.00 kriţev 
pot in nadaljevanje s sveto mašo. 
 
 

Dobrodelna akcija za pomoč 
Jugovzodni Evropi 

V postnem času sočasno 
nadaljujemo tudi z akcijo Ne 
pozabimo. Škofijske Karitas v tem 
času z vašo dobroto usmerjajo 
pomoč tudi na območja JV 
Evrope. Mnoge kraje pesti zelo 
velika revščina, saj je ponekod 
skoraj polovica brezposelnih. 
Zbrana sredstva so namenjena 
druţinam in posameznikom v 
Makedoniji, Srbiji, v Bosni in 
Hercegovini in Albaniji z nakupom 
hrane, šolskih potrebščin za 
šolanje otrok, sanitarnega 
materiala, drv za ogrevanje in 



gradbenega materiala ter podporo 
programom in prostovoljskim  
taborom. Med prosilci pomoči so 
tudi slovenske druţine, ki ţivijo 
na območju JV Evrope.  
 

Petkov postni dar 
V sodelovanju z ţupnikom. 
Markom Čiţmanom smo tudi za 
letošnji postni čas pripravili 
gradivo za oblikovanje 
bogosluţja. Postni čas je 
najbogatejši čas Cerkve. In to 
zato, ker v postnem času kristjani 
po celem svetu precej več molijo, 
pa tudi zato, ker se v postnem 
času dobesedno prelije del 
materialnih dobrin k ljudem, ki so 
pomoči potrebni. 
 
V postnem času ţelimo še posebej 
spodbuditi k poglobitvi petkovega 
posta. S spodbudo, da preţivimo 
vsak petek v postu preprosto, 
solidarno in v bliţini z Bogom. 
Odpovejmo se vsem nepotrebnim 
stvarem in dan preţivimo resnično 
skromno, recimo le ob kruhu in 
vodi. Privarčevana sredstva lahko 
namenimo za ljudi v stiski v naši 
ţupniji, v Sloveniji ali po svetu. 
Ta dan se lahko odpovemo tudi  
drugemu razkošju, kot je 
gledanje televizije, brskanju po 
računalniku in telefonu … in ta 
čas podarimo našim bliţnjim ali 
nekomu, ki potrebuje našo 
bliţino. Vzemimo si tudi čas za 
molitev in obiščimo petkovo 
mašo. 

Vabim vas, da se odločite vsaj za 
eno akcijo in jo aktivno izvajate 
skozi ves postni čas. Odpoved, 
molitev in dobra dela naj nas 
peljejo po poti Jezusovega 
trpljenja do jutranje zarje 
vstajenja. 

Imre Jerebic,  
generalni tajnik  

Slovenske Karitas 
 

Naša oznanila  
  

 V ponedeljek 10.3.2014 ob 19. 
30h je bila v Domu krajanov v 
Košakih redna seja Ţupnijskega 
pastoralnega sveta.  
Obravnavali smo aktualno 
pastoralno in gradbeno 
problematiko.  
Še vedno se trudimo po svojih 
najboljših močeh čim prej 
pridobiti uporabno dovoljenje za 
našo cerkev, da bomo končno 
lahko spet obhajali sv. 
zakramente zares v sakralnem 
prostoru. Odgovora o časovnem 
okviru, kdaj se bo to zgodilo, ţal 
ne moremo določiti, ker je izdaja 
uporabnega dovoljenja povezana 
z dokončanjem gradnje naše 
cerkve. Zato se toliko bolj 
priporočamo za vaše darove in 
vašo molitev. Naj nas ta velika 
preizkušnja, ki je zadela našo 
ţupnijo, še bolj poveţe z Bogom 
in med seboj.    

 
 Prihodnjo nedeljo 23.3.2014 
po sv. maši se bodo naši otroci s 



v počastitev prihajajočega 
materinskega dne s skromno 
pozornostjo spomnili mamic. 
Vabljeni!  
 
 Na Jožefovo se začenja 
Teden družine, ko še posebej 
molimo za naše druţine.  
 
Stolna župnija Maribor vabi k 
»mariborskemu križevemu 
potu« na Kalvarijo, ki je vsako 
nedeljo v postnem času ob 15h, 
vabljeni! 
 
 Stolna župnija Maribor vabi 
na predavanje za starše, ki ga bo 
imela s. Veronika Verbič. 
Predavanje z naslovom: »Biti 
blizu otroku, da bom blizu 
mladostniku« bo v Slomškovi 
dvorani v Mariboru v sredo 19. 
marca ob 19.00. Vabljeni!  
 
 V četrtek, 13. marca, je 
minilo eno leto od izvolitve 
papeža Frančiška. Bog ga 
blagoslovi!« 
 
 Nabirka pretekle nedelje,  

1. postne nedelje: 
260 eur; 

Bog vam povrni! 
 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
NEDELJA, 16.3.,   
2. postna nedelja- papeška, 
Hilarij Oglejski, škof; 

09.00 + Anton Robar,  
           starši Škofič in Robar  
(darovala gospa Marija Robar) 

 
SREDA, 19.3.,  
Jožef, Jezusov rednik; 
19.00 + Joţe Kaučič  
     in + p. Franci Pivec  
(darovala gospa Zofija Kaučič) 

 
PETEK, 21.3., 
Hugolin, eremit; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
          naše ţupnije 
 
SOBOTA, 22.3.,  
Klemen August von Gallen; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 – v zahvalo za zdravje 
 
 
NEDELJA, 23.3.,   
3. postna nedelja,  
Jožef Oriol, duhovnik; 
09.00 + Marija Pavlin  
     in + sorodniki  

 

 

 

 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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