
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                              

Božja beseda 

 
»Ali naj drugega čakamo? « 
                                                           (Mt 11,3) 

                                              

Beseda o Besedi 
 

 
 »Ali si Ti, kateri mora priti, ali naj 
drugega čakamo?« In Jezus jim je 
odgovoril: »Pojdita in sporočita 
Janezu Krstniku, kar slišita in vidita.« 
Janez Krstnik je namreč bil v zaporu 
in prav tam je dobil jasno sporočilo: 
Odrešenik je tu, Tvoje poslanstvo je 
izpolnjeno. Slepi spregledujejo, 
hromi hodijo, gobavi se očiščujejo, 
blagor mu, kdor se nad menoj ne 
spotakne. Ko se je večala skupina 
učencev okrog Jezusa, so Janezovi 
učenci postajali nejevoljni in 
zavistni. Toţili so, da tisti, ki ga je 
Janez krstil, sedaj sam krščuje in ima 
vse več učencev. Toda Jezus ni 
Janezov tekmec, marveč tisti, ki 
mora učiti in oznanjati evangelij 
človeštvu. Ali je zaznati v Boţji 
besedi zavist? Ali lahko razmišljanje 
in reakcije učencev prenesemo v naš 
čas in v naše okolje? Gotovo lahko. 
Primerov, ko učenec prekaša učitelja 
je polno; ko mlad človek, kot temu 
rečemo »povozi« starejšega v znanju.  
A najpomembnejše je,   kako v  takih  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primerih reagira »premagani«. Se 
zavije v uţaljeni molk, še naprej goji 
prepričanje, da se to ni zgodilo njemu, 
da ţivi v iluziji o svojem večnem prav 
in je v bodoče še bolj nezaupljiv in 
nedostopen mlajšim tekmecem ter jih 
celo namerno ovira pri njihovem 
uveljavljanju znanja in napredovanja. 
Seveda je prava druga pot, tista, ki 
pelje v sodelovanje, k dopolnjevanju in 
h končnemu zadovoljstvu obeh. V 
spominu mi bo ostal spomin način dela 
v tuji drţavi, ko nas je mladi 
izobraţenec pri delu vodil celo noč. 
Enkrat na teden je prišel na kontrolni 
obisk starejši gospod. Čeprav ni bilo 
vedno vse narejeno po natančni 
dokumentaciji, se nikoli ni razburjal na 
mladega operativca. Pogovoril se je z 
njim, in ko ga je ta prepričal v boljše 
rešitve, ga je starosta pohvalil. Jezus 
je govoril ljudstvu: »Kaj ste šli gledat v 
puščavo, ali trs, ki ga veter maje, ali 
človeka, oblečenega v mehka 
oblačila?« »Glejte, kateri nosijo mehka 
oblačila, so v kraljevih hišah. Ali morda 
Preroka, da Preroka, več kot Preroka, 
za njega je pisano: Glej pošiljam 
svojega glasnika …« In Glasnik nam 
govori, ne bodite zavistni, 
spreminjajte svet na boljše. Polno 
moţnosti je za to. Za vsakega od nas, 
za mene, za tebe, tukaj, tam, povsod. 
                                      Jože Križan  

3. adventna nedelja – nedelja veselja  

 Leto XII., 
 štev. 57, 
 2. adventna 
 nedelja, 

 5.12.2010 

Leto XII., 
štev. 58 
3. adventna  
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»gaudete« 
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SVETI ADVENTNI ČAS 

Kako pričakovati boţič, da se bo 
Jezus naselil v nas: 

 Z decembrom se začenja adventni čas. 
Čas pričakovanja, čas upanja, čas luči. 
Pričakovanje nečesa novega, velikega 
je glavna misel adventa. Kaj čakamo? 
Kaj se bo zgodilo? Odgovor je na dlani 
in ga pozna vsak otrok. Čakamo 
Gospoda, Odrešenika.  
A Jezus Kristus je ţe prišel. Rodil se je 
pred dobrimi 2000 leti v Betlehemu. 
Ţivel je na zemlji, učil, ozdravljal 
ljudi, trpel, umrl, vstal od mrtvih in šel 
v nebesa. Njegovo rojstvo in ţivljenje 
je bilo nekaj edinstvenega v zgodovini 
človeštva. Hkrati pa je učil, da je sredi 
med nami, ko sta dva ali so trije zbrani 
v njegovem imenu. Pri vsaki maši je 
navzoč v podobi kruha in vina. V nas 
je, kajti takrat, ko ga ljubimo, kot sam 
pravi, bosta On in Oče prišla k nam in 
se naselila v nas. 
Boljše vprašanje je: Kako čakati? Nanj 
odgovori zgled Marije, Jezusove 
matere, nosečnice, ki pričakuje 
otroka. Bila je polna pričakovanja, 
molila, bila pripravljena, da rodi 
Jezusa. Veselje, mir, jasnost. Jezus je 
ţe tukaj, ne samo med nami, ampak 
tudi v nas. Boţič za nas ni samo 25. 
decembra. Boţič je, ko zaţivi Jezus 
otrok v naši ljubezni. Boţič je, ko 
Jezus postane stvaren, resničen. Da bi 
Jezus postal resničen, moramo 
pomagati, da se to zgodi: prek našega 
čakanja, prek naše molitve in včasih 
tudi prek naših bolečin. Zgled Marije, 
ki pričakuje umirjena v tihem veselju, 
je v današnjem času vedno večji izziv. 
 
December je poln nakupovalne 
mrzlice, boţičnih in prednovoletnih 

zabav, okraševanja domov, prometnih 
zamaškov zaradi snega in mnoţice 
ljudi, ki se vračajo domov za praznike.  
Vendar si moramo ravno v tem času 
prizadevati za trenutke tišine in miru v 
naših srcih, v naših druţinah. 
Adventni in boţični čas je čas, ko naše 
dnevne sobe postanejo svetišča. V 
adventu priţigamo sveče na adventnem 
venčku, pozneje postavimo jaslice in 
postavimo vanje novorojenega Jezusa. 
Ob jaslicah molimo, s kadilom in 
blagoslovljeno vodo blagoslovimo dom. 
Čudovit čas za stare in mlade, odrasle 
in otroke. Čas, ko se druţina lahko 
neverjetno poveţe in zraste. Pogosto 
slišimo, da je boţič samo za otroke. In 
res je za mnoge majhne otroke 
čaroben čas migljajočih lučk, bleščečih 
okraskov, daril, zabav, pesmi in jaslic. 
V današnji porabniški druţbi je boţič 
pravljica. 
Velikokrat slišimo izraz boţična 
pravljica. V njej nastopajo angeli, 
pastirji, novorojeni otrok, ki bo postal 
kralj, osliček, kamele, trije kralji in 
zvezda repatica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če k temu dodamo še boţička in 
njegove severne jelene in malho polno 
daril, dobimo »pocukran« izdelek, ki 
vsaj za nekaj dni preţene bridkost in 
bolečino resničnega sveta. To traja 
nekaj časa, dokler ne pogledamo v 
denarnico, dokler se ne vrnemo na 
delo, v šole, v ranjeno in zlomljeno 
človeško resničnost. 



ZA OTROKE IN MLADE 

  

Ali Bog Obstaja? 

  

Moţ je vstopil v brivnico, da bi se 
ostrigel in si pristrigel brado. Ko je 
brivec pričel z delom, sta se zatopila 
v pogovor.  
Pogovarjala sta se o mnogih stvareh 
in različnih temah. Ko sta se slučajno 
dotaknila teme o Bogu, je brivec 
dejal: "Ne verjamem, da Bog 
obstaja." "Zakaj tako praviš?", je 
vprašal gost. "Hja, moraš le stopiti 
ven na ulico in sprevidiš, da Bog v 
resnici ne obstaja. 
 
Povej mi, če bi Bog obstajal, ali bi 
bilo toliko bolnih ljudi? Ali bi bilo 
toliko zapuščenih otrok? Če bi Bog 
obstajal, ne bi bilo niti trpljenja niti 
bolečine. 
 
Ne zmorem si predstavljati ljubečega 
Boga, ki bi dopuščal vse to." Moţ je 
za trenutek pomislil, a ni odgovoril, 
ker se ni hotel prerekati. Brivec je 
opravil delo, moţ pa je zapustil 
brivnico. Takoj, ko je zapustil 
brivnico, je na ulici opazil človeka z 
dolgimi, lepljivimi, umazanimi lasmi 
in zanemarjeno brado. Izgledal je 
umazan in neurejen.  
 
Moţ se je obrnil in ponovno vstopil v 
brivnico in rekel brivcu: "Veste kaj, 
brivci ne obstajajo." "Kako lahko to 
praviš?", je vprašal presenečeni 
brivec. "Tukaj sem in brivec sem. In 
pravkar sem te postrigel!" "Ne!", je 
zaklical gost. "Brivci ne obstajajo, 
kajti če bi, ne bi bilo nobenih ljudi z 
umazanimi dolgimi lasmi in 
neurejeno brado, kot je tisti človek 
tam zunaj."  

NAŠA OZNANILA  
 
 Vsako soboto od 18. do 19. ure 
vabljeni k molitvi roţnega venca in 
k sv. spovedi.  
  
 Prejšnjo nedeljo smo gostili tri 
pevske zbore iz Šentilja. Prisrčno se 
jim zahvalimo za obisk in za njihove 
darove.  
 
 Zahvalimo se tudi g. škofu – sv. 
Miklavţu za njegov obisk in obdaritev 
naših otrok.  
 
 Današnjo nedeljo je naš g. ţupnik 
skupaj z mladimi na obisku v ţupniji 
Hajdina, kjer prosi za pomoč za našo 
ţupnijo. Hvala g. Ignatijevu, ki nam 
danes in zmeraj tako prijazno 
priskoči na pomoč. Bog povrni! 
 
 Prispele so boţično novoletne 
voščilnice z motivom Sv. Druţine iz 
naših lanskih ţivih jaslic. Dar za eno 
je 2 EUR, lepo je, da tako finančno 
podpremo gradnjo naše nove cerkve. 
Bog povrni!  
 
 Boţični praznik je blizu, kar nam 
oznanja tudi začetek boţične 
devetdnevnice, ki jo bomo začeli 
obhajati v četrtek 16.12. ob 19h. 
Boţična devetdnevnica skupaj s sv. 
mašo bo vsak večer do boţičnega 
praznika. Prisrčno vabljeni k 
obisku, pa tudi, da darujete za sv. 
maše, ki se bodo v dnevih pred 
boţičem obhajale redno vsak dan v 
tednu. Vabljeni!    
 

 Nabirke: 
         - prejšnja nedelja:  550 €   
   Bog povrni in se priporočamo! 



Sv. maše v decembru 
 

Sv. maše bodo v mesecu  
decembru »locirane« sledeče: 

3. adventna nedelja: nova cerkev 
4. adventna nedelja: nova cerkev 
boţični večer: - ob 19h nova cerkev 
                       - ob 24h nova cerkev   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEDELJA, 12.12.,  
3. ADVENTNA NEDELJA –  
V NOVI CERKVI 
9.30 – v čast in zahvalo Materi Boţji 
za zdravje 
 

ČETRTEK, 16.12. – ZAČETEK 
BOŢIČNE DEVETDNEVNICE:  
SV. MAŠE BODO VSAK VEČER 
OB 19H VSE DO BOŢIČNEGA 
PRAZNIKA 
19 – za zdravje 
 
PETEK, 17.12. 
19 -  ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
SOBOTA, 18.12. 
19 -  Joţe in Dragica Fras 
 
NEDELJA, 19.12.,  
4. ADVENTNA NEDELJA –  
V NOVI CERKVI 
9.30 – v zahvalo za prejete milosti v 
tem in v preteklih letih  

Molitveni kotiček  
 

Psalm  16 
 

2 GOSPODU pravim: »Ti si moj Gospod, 
moja sreča, ničesar ni nad tabo,«  
3 svetim, ki so v deţeli: 
»Moji knezi, v njih je vse moje veselje.«  
4 Naj se mnoţijo bolečine tistim, ki hitijo 
za drugim. Ne bom jim daroval krvavih 
pitnih daritev, ne bom nosil njih imen na 
svojih ustnicah. 5 GOSPOD, deleţ moje 
dediščine in moja čaša, ti imaš v rokah 
mojo usodo. 6 Merilne vrvi so padle zame 
na ljubkih krajih, zares, dediščina mi 
ugaja. 7 Slavim GOSPODA, ki mi svetuje, 
tudi ponoči me opominja moje srce. 
8 Vedno postavljam predse GOSPODA; 
ker je na moji desnici, ne bom omahnil. 
9 Zato se moje srce veseli, moja duša 
se raduje; tudi moje meso bo prebivalo 
varno. 10 Zakaj moje duše ne boš 
prepustil podzemlju, svojemu zvestemu 
ne boš dal videti trohnobe. 11 Daješ mi 
spoznati pot ţivljenja; polnost veselja je 
pred tvojim obličjem, večne radosti na 
tvoji desnici. 

 

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 
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