
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Tretja adventna nedelja se 
imenuje nedelja »veselja« in 
zaznamuje prehod iz prvega, 
pretežno strogega in spokornega 
dela adventnega časa, v drugi 
del, kjer je v ospredju 
pričakovanje bližine odrešenja. 
Poimenovanje tretje adventne 
nedelje prihaja od vabila 
»veselite se« (gaudete), ki ga 
slišimo na začetku maše. Vse to 
nam pove nekaj zelo določenega: 
resnično in dolgotrajno veselje 
vedno zori v trpljenju. Ni vrtnice 
brez trnja! V svetu se ugodje in 
bolečina (o tem smo enkrat že 
govorili) izmenjujeta v istem 
ritmu, kakor se dviga val, ki 
potiska plavalca k obali, in mu 
sledi udorina – praznina, ki ga 
vleče nazaj. Človek skuša 
brezupno ločiti ta dva »siamska 
dvojčka«: ugodje od bolečine. 
Vendar mu ne uspe, ker je prav 
neurejeno ugodje tisto, ki se 
spreminja v grenkobo. Ker torej 
ni mogoče ločiti ugodja in  

 

 

 

 

 

 
bolečine, je potrebno izbrati: ali 
minljivo ugodje, ki vodi v trajno 
bolečino, ali pa minljivo 
trpljenje, ki vodi v trajno ugodje. 
To ne velja le za duhovno ugodje, 
ampak tudi za vsako iskreno 
človeško veselje: omenili smo 
veselje ob rojstvu, veselje 
povezane družine, veselje ob 
praznikih, radost blagoslovljene 
ljubezni, prijateljstva, veselje 
kmeta ob dobri letini, veselje 
umetnika ob uspelem umetniškem 
delu, veselje športnika ob zmagi.  
 
Vsaka izmed teh radosti zahteva 
tudi žrtev, odpovedi, zvestobo 
dolžnostim, vztrajnost, napor; 
toda rezultat je občutno drugačen 
od lahkega ugodja, ki je samo 
sebi namen. Med drugim je v 
prvem primeru veselje enega tudi 
veselje drugih, je podeljeno 
veselje; v drugem primeru pa 
skoraj vedno veselje enega plača 
nesreča enega ali celo več drugih. 
Veselje je kakor voda: je čisto ali 
pa skaljeno.                                   
                       R. Cantalamessa 
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3. adventna nedelja – nedelja veselja 
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Sveti adventni čas 

S prvo adventno nedeljo v 

Katoliški Cerkvi začenjamo novo 

cerkveno leto in čas duhovne 

priprave na božič. Za razliko od 

postnega časa, ki ga obhajamo 

kot pripravo na veliko noč in 

traja štirideset dni, adventni čas 

ni omejen na točno število dni. 

Gospodovo rojstvo in prazniki, 

ki mu sledijo - sv. trije kralji, 

Jezusov krst in svečnica - so 

priložnost za poglobitev vere. 

Veselje ob Novorojenem pomeni 

veselje ob novem življenju in 

lahko simbolično nagovarja tudi 

k radosti nad lastnim življenjem. 

Pomen adventnega časa 

Simbolika rojstva in novega 
začetka je vtkana v potek 
celotnega cerkvenega leta. 
Dogodki ne pomenijo le 
spominjanja Božjih del v 
zgodovini odrešenja in poti skozi 
galerijo svetnikov, ampak tudi 
aktualizacijo Božjih sporočil za 
sedanji trenutek. K zunanjim in 
materialnim pripravam na 
praznike sodi tudi duhovna 
priprava v osebni molitvi in 
duhovni poglobitvi, kar lahko 
vključuje prejem zakramenta 

sprave, razne odpovedi, post, 
dobra dela ali miloščino. 

Latinska beseda adventus pomeni 
prihod. Poznamo dva Gospodova 
prihoda. Gospod je prvikrat na 
svet prišel kot človek, rojen iz 
Device Marije, njegov drugi 
prihod pa pričakujemo na sodni 
dan. Kristjani verujemo v 
Gospodovo nevidno prihajanje v 
srca ljudi po delovanju Svetega 
Duha oziroma v skrivnostno Božjo 
navzočnost v srcu vsakega 
človeka, kar lahko razumemo in 
dojemamo samo v moči vere. 
Adventni čas ima dvojen značaj: 
je čas priprave na slovesno 
praznovanje Gospodovega 
rojstva, 25. decembra, hkrati pa 
je to čas, ko nas spominjanje 
usmerja k pričakovanju drugega 
Kristusovega prihoda ob koncu 
časov. 

Adventni venec in štiri sveče 
Znamenje zunanje priprave na 
božič je adventni venec s štirimi 
svečami, ki ponazarjajo štiri 
adventne nedelje. Naraščanje luči 
simbolizira rast dobrega v 
življenju. Okrogla oblika pomeni 
popolnost in večnost. Zimzelene 
veje govorijo o življenju, o 
Jezusu Kristusu, ki prihaja med 
nas. Vijolična barva predstavlja 
upanje, da bo tema premagana. 
Štiri sveče, ki so lahko samo v 
vijolični ali beli barvi, 
predstavljajo štiri mejnike 



(stvarjenje, učlovečenje, 
odrešenje in konec sveta); štiri 
strani neba, kar govori o 
univerzalnosti Kristusovega 
učlovečenja za ves svet in vse 
ljudi; štiri letne čase, kar pomeni, 
da je bilo Kristusovo rojstvo 
pomembno ne samo za tisti 
zgodovinski čas, v katerem je 
živel na Zemlji, ampak je 
pomembno za vse čase in vsako 
dobo. Sveče predstavljajo tudi 
človekovo življenje - prižgana 
sveča je vsak trenutek manjša, 
kar govori o tem, da smo vedno 
bliže sklepu življenja in nas 
spominja na tuzemsko minljivost. 
Na prvo adventno nedeljo 
duhovniki blagoslovijo venec, pri 
tem pa prižgemo prvo svečo, na 
drugo adventno nedeljo poleg 
prve prižgemo tudi drugo – in tako 
naprej do četrte adventne 
nedelje, kar pomeni, da je v 
času, ko se bližamo rojstvu Jezusa 
Kristusa, v prostoru vedno več 
svetlobe. V duhovnem smislu to 
pomeni, čim bliže smo Bogu, tem 
več je svetlobe tudi v naših 
življenjih.  

 

 Naša oznanila 
 
 
 Pred nami je sv. adventni čas 
in Božično praznovanje. To je 
tudi čas poglobljenega 
bogoslužnega in molitvenega 
dogajanja. Zato vabimo k 

cerkvenemu pevskemu zboru 
nove člane, pevce in pevke.  
Gospem se za njihov trud in 
požrtvovalnost iskreno zahvalimo. 
Zelo želimo in vabimo, da se 
ženskemu petju v našem zboru 
pridruži tudi moško petje. Pevski 
zbor ima vaje vsako sredo ob 
19h oziroma po sredini večerni 
sv. maši.  Prav tako vabljeni tudi 
k sodelovanju v otroški in 
mladinski pevski zasedbi naše 
župnije. 
 
 Za nami je včerajšnji koncert 
mladinske glasbene skupine 
Kulturno-umetniškega društva 
Nedeljska šola ob 5. obletnici 
njihovega ustvarjanja. Prisrčno se 
zahvalimo vsem, ki ste prišli na 
koncert. Bog lonaj tudi za vaše 
darove, ki jih naše društvo kot 
vedno namenja rasti naše 
župnijske cerkve. Kot je 
povedala vodja območne 
izpostave Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti Pesnica, gospa Sabrina 
Hudales, so naši mladi zares 
vsestranski, posebej pa glasbeno 
zelo talentirani in obetavni. Iz 
srca jim čestitamo. Bog daj, da 
bi petje še naprej povezovalo 
vse nas! 
 
 V torek vstopamo v Božično 
devetdnevnico. Otroke čaka vsak 
večer posebno darilo, vse pa 
veliko veselja ob prepevanju 
starodavnih adventnih napevov, ki 



razodevajo bližino božičnega 
praznika. Vabljeni! 
 
 Danes 14.12. 2014 ob 15. uri 
bo v župniji Maribor – Sv. Križ 
dekanijska revija otroških in 
mladinskih pevskih zborov. Našo 
župnijo bosta ponosno 
predstavljali obe pevski zasedbi - 
mladi in otroci. Vljudno vabljeni! 
 
 Kakor vsako leto tudi v 
letošnjem adventnem času velja 
vabilo, da vsak izmed nas opravi 
dobro adventno spoved. Ni 
pomembno kje – pri frančiškanih,  
v stolnici ali v domači župniji. Pri 
nas je priložnost za spoved vedno 
v soboto pred sv. mašo – v času 
molitvene ure in po dogovoru. 
Vabljeni!   
 
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
3. ADVENTNA, 14.12.,  
Janez od križa, duhovnik, 
cerkveni učitelj;  
09.00 + mož Jože Pak in njegovi 
starši, svak Milek in Ratko, starši 
Polanec, brat Ivan in Jože 

 
TOREK, 16.12., 
ZAČETEK BOŽIČNE 
DEVETDNEVNICE  
Adela Kraljica; 
19.00 + Ema Plemenitaš in 
sorodniki  
 

SREDA, 17.12.,  
Viviana, opatinja; 
19.00 – za zdravje  
v družini Nikitenko 

 
ČETRTEK, 18.12., 

  Vunibald, opat;  
  19.00 + Zofija Karner  
  (darovala družina Križan)  
 
PETEK, 19.12., 
Urban V., papež;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 

 
SOBOTA ,20.12., 
Dominik, opat;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 – za verne duše 
 
4. ADVENTNA NEDELJA,  
Peter Kanizij, duhovnik, 
cerkveni učitelj, 21.12.; 
09.00 + starši Rozalija in David   
Križanec, + brat in sestri,  
+ starši Kopše, za Božjo pomoč 
 

 

 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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