
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

    »Učenik, dobro je, da smo tukaj! «   
                                            (Lk 9,33) 
 

Beseda o Besedi 
 
Ko je Jezus v družbi Petra, Jakoba in 
Janeza na gori molil, se je podoba 
njegovega obličja spremenila, njegovo 
oblačilo je postalo belo in se je svetilo. 
Tedaj sta se prikazala v veličastvu 
Mojzes in Elija ter govorila z Jezusom o 
njegovi smrti, ki ga je čakala v 
Jeruzalemu. Petra in njegova prijatelja 
pa je ob tem premagal spanec. 
Kako simbolično in pomenljivo. Ali tudi 
nas v pomembnih mnogih primerih, ko bi 
morali biti še kako pozorni ne premaga 
spanec? Premaga nas nehote - zaradi 
utrujenosti, ali pa nas včasih premaga 
spanec hote, ko ne želimo videti 
problema, ko se ne želimo soočiti s 
težavo in jo poskušati reševati. Skratka 
sledimo pregovoru "ko ti je problem 
velik- nerešljiv, ga ne rešuj, prespi ga. 
Ko se boš prebudil, bo problem veliko 
manjši." 
 
Ko se trojica prebudila je rekel Peter 
Jezusu: "Učenik, dobro je, da smo tukaj, 
naredimo tri šotore, enega za Jezusa, po 
enega pa za Mojzesa in Elijo. Ko je to 
govoril, se je naredil oblak, ki je vse 
obsenčil. Zbali so se, ko so videli, kot da  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bi Mojzes in Elija vstopila v oblak. 
Tedaj pa se je iz oblaka zaslišal glas, ki 
je govoril: "TA JE MOJ LJUBLJENI SIN, 
NJEGA POSLUŠAJTE!" Učenci so molčali 
ob tem glasu iz oblaka in v tistem času 
niso nikomur povedali nič o tem kar so 
videli in slišali. Kako pa danes, ali naj 
molčimo? Sicer pregovor pravi: "kdor 
molči desetim- stotim odgovori."  
 
Mislim, da ne smemo molčati, povedati 
moramo kar je narobe, a na primeren, 
spoštljiv in nežaljiv način. Presenečen 
sem bil, ko sem na sestanku na dekaniji 
opozoril na sovražne grafitne napise v 
Ljubljani o pobijanju kristjanov v 
preteklosti, in najavi pobijanja v 
sedanjosti, in me je nekdo od navzočih  
zavrnil v smislu, da ne delajmo iz tega 
pomembnega dogodka. Še vedno sem 
prepričan, da je o tem potrebno govoriti, 
sicer izpade, da smo kristjani brez 
ponosa, brez zavedanja, da smo 
Kristusovi. Seveda pa v takih spornih 
primerih, ob dilemah moramo prositi 
Najvišjega, moramo se ozreti v nebo za 
dar pravega odnosa, prave odločitve za 
ukrepanje, za zastopanje in 
predstavljanje med ljudmi. In tudi zato 
imamo pravico do izkazovanja svoje 
verske prepričanosti, ki naj bo vzgled 
odgovornosti, upanja in ljubezni med 
nami, med ljudmi. 
                                                             
                                              J. Križan  
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Sv. postni čas  
 

V Katoliški Cerkvi smo na pepelnično 
sredo, 13. februarja 2013, začeli 
postni čas, ki bo trajal štirideset dni. 
Postni čas bomo sklenili z večerno 
mašo velikega četrtka, ko 
nastopi velikonočno tridnevje. 
Na pepelnično sredo se po cerkvah 
vsako leto opravlja obred pepeljenja. 
Duhovnik verniku na glavo simbolično 
posuje blagoslovljen pepel, s čimer 
se navzven pokaže notranja 
razpoložljivost vernika za 
spreobrnjenje oziroma poboljšanje 
življenja. Duhovniki in ostali 
bogoslužni sodelavci v postnem času 
nosijo bogoslužna oblačila v vijolični 
barvi. 
 

Naša oznanila  
  

  V torek 8. Januarja 2013 je v 
Vatikanu izšla papeževa poslanica za 
svetovni dan bolnikov 2013 z 
geslom: »Pojdi in ti delaj prav 
tako!« (Lk 10,37) Svetovni dan 
bolnikov vsako leto poteka 11. 
februarja, na praznik Lurške Matere 
Božje, in je povabilo, da na obličju 
trpečega brata prepoznamo obličje 
Kristusa, ki je trpel, umrl in vstal ter 
tako odrešil človeštvo, kot v poslanici 
spomni Benedikt XVI. Obenem je 
sveti oče prav na Svetovni dan 
bolnikov 11. 2. 2013 kot tretji 
papeţ v zgodovini Katoliške Cerkve 
napovedal svoj odstop, ki se bo 
zgodil 28.2.2013 ob 20. uri. Kot je 
sam povedal vsemu svetu, odstopa 
zaradi ljubezni do Cerkve in 
globokega zavedanja, da zaradi 
obilice svojih let ni več kos 

poslanstvu Petrovega naslednika. 
Novica je zelo odmevala in še 
odmeva po vsem svetu. Slovenci smo 
mu hvaležni za vse dobro in 
plemenito kar je storil za Vesoljno 
Cerkev in za našo domovino. V času 
njegovega pontifikata smo namreč 
Slovenci dobili 3 nove škofije in sicer: 
Novo mesto, Celje in Mursko Soboto; 
Mariborska škofija je bila 
povzdignjena v nadškofijo in 
metropolijo, njen prvi nadškof in 
metropolit pa je postal sedaj že 
upokojeni nadškof dr. Franc 
Kramberger (ki je za nas Slomškove 
župljane izjemnega pomena, saj je 
15.8.1998 ustanovil našo mlado 
župnijo). Sedanji sv. oče je prav tako 
pridružil Lojzeta Grozdeta k 
blaženim, tako imamo Slovenci 
trenutno dva svetnika, ki ju zaenkrat 
častimo še v okvirih našega naroda, 
molimo pa za njuno kanonizacijo (da 
ju bi kot svetnika poznal in častil ves 
katoliški svet). Kot so slovenski 
škofje naročili, bomo v času »sede 
vacante« - izpraznjenega sedeža – in 
v času konklava – volitev kardinalov, 
še posebej molili za novega papeža. 
Naj bo to izraz hvaležnosti in prošnje 
Bogu, da bo izbral tistega človeka, ki 
bo v prihodnosti dobro uresničil vlogo 
naslednika apostola Petra.        

 
 Pred nami je četrtek pred prvim 
petkom, prvi petek, prva sobota in 
prva nedelja v mesecu marcu. Na 
prvi četrtek bomo še posebej molili 
za nove duhovne poklice. Na prvi 
petek pa se bomo pri sv. maši v naših 
molitvah polega naših rajnih, v naših 
molitvah spominjali sedanjega in 
bodočega novega papeža. Gospod 
župnik bo na prvi petek obiskal in 



obhajal bolne in ostarele na 
domovih; Bog vam povrni za vaše 
darove za našo župnijsko cerkev na 
prvo nedeljo v marcu. 
 
  Ob začetku posta, na pepelnično 
sredo, 13. februarja 2013, se začenja 
tudi pobuda Molitev in post za 
domovino, ki jo je Iniciativna 
skupina za molitev in post za 
domovino v sklopu praznovanja 20. 
obletnice samostojnosti Slovenije 
prvič podala pred dvema letoma. 
Glede na pozitiven odziv in aktualne 
razmere v družbi, so akcijo lani 
razširili in dopolnili. V naši ţupniji 
bomo, kakor smo sklenili na eni 
izmed sej ŢPS imeli sv. mašo za 
domovino vsak drugi četrtek v 
mesecu. Obenem vas vabimo, da ne 
pozabimo in tako na prvi, kakor 
tudi drugi četrtek v mesecu in vse 
druge dneve, ko so v naši ţupniji 
sv. maše, darujemo za konkretne 
mašne namene. S tem kakor vemo, 
omogočamo osnovni vir za 
preţivetje mašniku, ki mašuje. Bog 
vam povrni!    
 
 V torek, 26. februarja 2013, ob 
19.30 bo z nami Gregor Čušin s 
predstavo Vera levega razbojnika. 
Dobimo se v Slomškovi dvorani 
(Slomškov trg 20, Maribor). 
Dobrodošli! 
 
 Romarska agencija Aritours vabi 
na postno romanje Nadškofije 
Maribor ob 1700 letnici Milanskega 
edikta v Niš in nekatere druge kraje 
v Srbiji. Vabljeni! 
 

 Z vstopom v sv. postni čas vse še 
posebej vabimo k sv. spovedi. 

Gospod župnik bo na voljo v 
spovednici vsako soboto pol ure pred 
sv. mašo in vedno pred vsako sv. 
mašo. Prav tako vsak petek ob 19h 
najprej molimo sv. križev pot, nato 
obhajamo sv. mašo. Vabljeni! 
 

 Nabirka pretekle nedelje: 
95 eur; 

naši darovi za pomoč poplavljenim: 
170 eur 

darovi ob koledovanju za svečnico:  
300 eur 

 
 Bog vam povrni! 

 
 

 V Bogu je zaspal 
 

 
Gospod Albin Jančič, 

Rojen 14.2.1927  
v Sv. Juriju v Slovenskih goricah.  

 Stanoval je v Peklu 43,  
2000 Maribor. 

Pogreb bo v torek, 26.2.2013 na 
pokopališču Dobrava ob 14.15h. 
Pogrebna sv. maša bo takoj po 
pogrebu v naši župnijski cerkvi  

v Košakih.  
 

----------------- 
Gospod, daj mu večni pokoj;  

in večna luč naj mu sveti;  
naj počiva v miru,  

amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

NEDELJA, 24.2.,  
2. POSTNA NEDELJA, 
Matija, apostol; 
9.30 + Stane Gamser  (darovala   
          gospa Marjetka Gamser) 
 
TOREK, 26.2.,  
Aleksander, škof; 
Pogrebna sv. maša  
za + Albina Jančiča,  
ki bo takoj po pogrebu v naši 
župnijski cerkvi v Košakih 
(pogreb bo na Dobravi ob 14.15h)    
 
 
ČETRTEK, 28.2., pred prvim petkom 

Roman, opat; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 

 
PETEK, 1.3., prvi v mesecu 
Sedeţ apostola Petra; 
19.00 + Anton Bratkovič ob 6.   
           obletnica smrti  
          (darovala gospa Bratkovič) 
 
SOBOTA, 2.3., prva v mesecu 
Neţa Praška, klarisa, opatinja; 
19.00  + Vladimir in Terezija  
    Korošak in za dušni mir v družini     
            (darovala družina Klemenc) 

 
 
NEDELJA, 3.3.,  
3. POSTNA NEDELJA, prva v mesecu 

Kunigunda, kraljica; 
9.30 + Franc in Frančiška Kožuh        
          (darovala družina Kožuh);  
+ Drago Bohak ob 8. obletnici smrti    
          (darovala gospa Bohak) 
 

Molitev tedna 
 

POSTI SE 
 
Posti se pri sodbi drugih, raje odkrij 
Kristusa, ki v njih živi. 
Posti se besed, ki ranijo, napolni se 
s stavki, ki ozdravljajo. 
Posti se nezadovoljstva, napolni se 
z milostjo. 
Posti se naglice, napolni se s 
potrpežljivostjo. 
Posti se pesimizma, napolni se s 
krščanskim upanjem. 
Posti se skrbi, napolni se z 
zaupanjem v Boga. 
Posti se pritoževanja, napolni se z 
občudovanjem življenja. 
Posti se pritiskov, ki ne izginejo, 
napolni se z molitvijo, ki se ne 
neha. 
Posti se vsega, kar te oddaljuje od 
Jezusa, napolni se z vsem, kar te z 
njim zbližuje. 
                               (Neznani avtor) 

  

Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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