
 Sv. maše v januarju 
 
 
3. NEDELJA MED LETOM, 22.1, 
Vinko, diakon, mučenec; 
9.30 + Marija Arnuš in + sorodniki 
 
PONEDELJEK, 23.1., 
Zaroka Marije in Jožefa; 
19.00 + starši Franc in Štefka Kancler 
ter nečak Silvo Vrabl 
 
PETEK, 27.1., Angela Merici, devica, 
ustanoviteljica uršulink;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 28.1.,  
Tomaž Akvinski,  
redovnik, cerkveni učitelj; 
19.00 za blagoslov naših mladih 
 
 
4. NEDELJA MED LETOM, 29.1, 
Nedelja Svetega pisma,  
Valerij, škof; 
9.30 za hčerko Majo z družino  
 
 
ČETRTEK, 2.2.,  
Jezusovo darovanje v templju, 
svečnica; 
19.00 + Jože Kaučič 
 
PETEK, 3.2.,  
Blaž, škof in mučenec;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 4.2.,  
Gilbert, redovni ustanovitelj; 
19.00 + Anton Bratkovič (5.obl.) 
 

Molitev tedna  
 

HODIL BOM V LUČI TVOJE 
PODOBE 
 
Hodil bom v luči tvoje podobe, 
da bom mislil, čutil in sanjal, 
govoril, delal in ljubil 
kakor ti, moj Gospod; 
da bom sočuten in plemenit, 
ne v skrbeh za sebe, 
marveč v skrbeh za druge, 
da bom potrpežljiv, tih in ponižen, 
odkritosrčen in resnicoljuben, 
razumevajoč in usmiljen, 
kakor ti, moj Gospod. 
Vsi, ki me gledajo, naj vidijo tebe. 
In nekega dne naj postanem 
živa prosojnost 
tvojega bitja in tvoje ljubezni. 
Amen. 
                    IGNACIO LARRAÑAGA 
 

 

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:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete 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 župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja beseda 
 

»Spreobrnite se!«  
          (Jn 1,38) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

 
V prvem berilu spoznamo pomen 
Gospodove besede, v moči katere 
je Jona odšel v mesto Ninive in 
oznanjal. Ninivljani so se začeli 
postiti in so se odvrnili od slabih 
poti. Bog je videl njihovo 
spreobrnjenje, zato jim je 
prizanesel.  
 
Apostol Pavel nas v drugem berilu 
svari, da je odmerjeni čas kratek in 
da podoba tega sveta mineva 
(prim. 1 Kor 7,29. 31). Tako bi se 
morali zavedati, da so pomembne 
naše misli, besede in dejanja, saj si 
z njimi pripravljamo pot v večnost. 
Zato bodite budni, ker ne veste ne 
dneva ne ure (prim. Mt 25,13). 
Bodimo vzgled za dobra dela, kajti 
Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v 
Kristusu Jezusu za dobra dela; 
zanje nas je Bog vnaprej pripravil, 
da bi v njih živeli (prim. Ef 2,10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudi v evangeliju nam Jezus govori: 
»Čas se je dopolnil in Božje 
kraljestvo se je približalo. 
Spreobrnite se in vérujte 
evangeliju!« (prim. Mr 1,15 ). Te 
besede so namenjene tudi nam, da bi 
znali vsak dan sprejeti kot božji dar 
in bi bili zveste Kristusove priče, ki bi 
mu mogli slediti do konca svojega 
življenja. In kako si je Jezus izbral 
prve priče? »Ko je šel ob Galilejskem 
jezeru, je zagledal Simona in 
Andreja, Simonovega brata, ki sta 
metala mrežo v jezero; bila sta 
namreč ribiča. Jezus jima je rekel: 
»Hodita za menoj in narédil vaju bom 
za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila 
mreže in šla za njim« (Mr 1,16-18). 
Za vero je najprej potrebna 
spreobrnitev. Gre za notranjo 
preobrazbo - za odločitev biti 
Njegov. In potem lahko rečeš kakor 
apostol Pavel: »Ne živim več jaz, 
ampak Kristus živi v meni« (Gal 
2,20).                          Vladka Arnuš 

 

Leto XII., 
štev. 116, 
3. nedelja  
med letom; 
22.1.2012  

 

 

3. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 štev. 116, 
3. nedelja 
med letom; 

 22.1.2012 



Molitvena osmina za 
edinost kristjanov 2012  

 
 

 
Naslov letošnje molitvene osmine za 
edinost kristjanov je dokaj dolg in 
vsebinsko zahteven: »Vsi bomo 
spremenjeni v moči zmage našega 
Gospoda Jezusa Kristusa« 
(1Kor.15,51-58). Vsebinsko zahtevni 
so tudi nameni za vsak dan osmine. 
Za današnjo nedeljo se glasi: 
»Spremenjeni smo v moči miru, ki ga 
podarja vstali Gospod« (Jn 20,19).  
Gradivo za letošnji priročnik sta 
pripravila: Svet za ekumenizem pri 
poljski škofovski konferenci in Svet za 
vero pri Svetovnem svetu Cerkva, s 
sedežem v Ženevi. Slednji združuje 
pravoslavne Cerkve ter protestantske 
Cerkve in skupnosti. Katoliška Cerkev 
ima status opazovalke pri Svetovnem 
svetu Cerkva. Tudi letos je glavni in 
dnevne namene odobril papež 
Benedikt XVI. 
Že naslov nam pove, da je letošnja 
molitvena osmina za edinost 
kristjanov kristološko naravnana, kar 
predstavlja določeno novost. Kadar 
pa bolj podrobno spremljamo 
papeževo prizadevanje za 
ekumenizem, torej za edinost med 
kristjani, pa že na samem začetku 
njegove Petrove službe v njegovem 
nastopnem govoru beremo, da bo 
neutrudno delal za vidno 
vzpostavitev edinosti med vsemi 
verniki v Kristusa. Papeževa skrb za 
ekumenizem je trajno prisotna v 
njegovi apostolski službi. V drugem 
delu njegove knjige Jezus iz 
Nazareta, sveti oče premišljevanje o 
dogodkih med Jezusovim slovesnim 

vhodom v Jeruzalem do vstajenja, 
zaključi z mislijo, da iz Jezusove 
molitve med zadnjo večerjo izvira 
Cerkev kot skupnost tistih, ki po 
besedi apostolov verujejo v Kristusa. 
Ta stavek, pravi kardinal Kurt Koch, 
predsednik Papeškega sveta za 
edinost kristjanov, vsebuje bistvo 
kristološke vere, hkrati pa tudi bistvo 
ekumenizma, kakor ga vidi papež 
Benedikt XVI.   
Kadar pozorno beremo poročilo o 
Jezusovi molitve med zadnjo 
večerjo, ugotovimo, da Jezus svojim 
učencem ni ukazal edinosti in je ni 
niti zahteval, ampak je molil za 
edinost. Iz te preproste in temeljne 
ugotovitve izhaja središčnost molitve 
za edinost med kristjani v vseh 
prizadevanjih za ekumenizem. Z 
molitvijo za edinost mi kristjani 
izražamo naše prepričanje, da sami 
ne moremo niti uresničiti edinosti 
niti odločiti o obliki in času, kdaj naj 
se zgodi, ampak edinost lahko samo 
sprejmemo kot Božji dar.  
Iz tega temeljnega poudarka na 
molitvi v prizadevanju za edinost 
med kristjani nekateri zmotno 
zaključujejo, da je gibanje za 
edinost Cerkve v bistvu tako rekoč le 
notranja in nevidna stvarnost. Papež 
Benedikt XVI. pa nasprotno naglaša, 
da edinost Cerkve ne more priti od 
tega sveta, torej ne morebiti 
zemeljski, svetni pojav, toda 
vsekakor mora biti viden na tem 
svetu. Edinost mora namreč biti 
takšna, da jo bo svet lahko prepoznal 
kot pristno edinost v Cerkvi in da 
bodo po njej ljudje mogli verovati. 
Na tem mestu papež dobesedno 
pravi: »Tisto, kar ne prihaja od sveta 

(vera v Kristusa, moja opomba) je 
lahko in absolutno mora biti 
učinkovito v svetu in za svet ter mora 
biti takšno, da ga svet (ljudje) lahko 
prepozna. Jezusova molitev za 
edinost hoče prav to, da namreč 
preko edinost med učenci, resnica o 
njegovem poslanstvu postane vidna, 
razumljiva in dosegljiva ljudem.« 
Papež nadalje celo trdi, da zaradi 
edinosti med učenci, ki ne prihaja od 
tega sveta in je človeško ni mogoče 
razložiti, vendar mora biti vidna na 
svetu, da takšna edinost »daje 
verodostojnost samemu Kristusu«. Po 
takšni edinosti postane jasno, da je 
Jezus resnično Božji Sin.  
Iz teh nekaj bežnih razmislekov je 
razvidno, kako je edinost med 
Jezusovimi učenci bistveni 
razpoznavni znak, da je vera v Jezusa 
vedno tudi vidna stvarnost na svetu 
in, da je edinost tudi stvarnost, ki 
daje verodostojnost, legitimnost 
samemu Božjemu Sinu, v katerega 
verujemo kot ustvarjena, zemeljska 
bitja.  
 
                                p. Janez Sraka 
 

Naša oznanila 
 

� Prejšnjo nedeljo je bil naš g. župnik 
skupaj z mladimi in otroci na gostovanju 
v župniji Dvorjane, kjer so prosili za 
duhovno in materialno pomoč za gradnjo 
naše nove cerkve. Tako so prejeli 950 
eur, Bog povrni! 
 
� V okviru tedna molitve za edinost med 
kristjani bo v torek ob 19h v Škofijski avli 
okrogla miza o edinosti. Vabljeni!   
  

���� Danes naša sosednja frančiškanska 
župnija obhaja svoj župnijski praznik, 
našim sosedom prisrčno čestitamo in 
želimo obilo Božjega blagoslova in čim 
boljšega medsebojnega sodelovanja. 
 
 
� Redno dogajanje v stolnici v 
Slomškovem letu:  

Vsako soboto v mesecu - romarska sveta 
maša ob 10.00; 

Molitev križevega pota v postu vsako 
sredo in petek; 

Molitev in bdenje - vsakega 23. v mesecu 
od večerne maše do polnoči 
19.00 rožni venec, 20.00 molitev za nove 
duhovne poklice, 21.00 češčenje v tihoti, 
22.00 rožni venec, 23.00 sv. maša na 
Slomškovem grobu; 

Molitev za Slomškovo kanonizacijo - 
vsakega 19. v mesecu pol ure pred 
večerno mašo; 
 

Molitev ob sobotah zvečer 
18.00 sv. maša; 18.45 molitev do 20.00 
1. sobota - odbor za posvetitev 
Marijinemu srcu 
2. sobota - redovnice 
3. sobota - mladi v duhu Međugorja 
4. sobota - prenova v Duhu 
5. sobota - češčenje v tihoti 

Molitev za družine in življenje vsako 
drugo sredo ob 17.00 in 18.00 
 

 
 
� Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka pretekle 
nedelje je bila: 130 EUR; Del na novi 
cerkvi nismo in ne bomo ustavili tudi 
pozimi, zato nam pomagajte tudi 
naprej! Bog vam povrni, iskreno vas 
prosimo za pomoč! 
 


