
 Sv. maše v decembru 
 so v Domu krajanov:        
 izjema je božični večer 
 
3. ADVENTNA NEDELJA 11.12.,  
Damaz I., papež; 
9.30 + Martin in Neža Podčedenšek  
 
ČETRTEK, 15.12.,; 
19.00 + Sonja Jež, osmi dan smrti  
         
PETEK, 16.12.,   
David, kralj,  
ZAČETEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 17.12.,  
Lazar iz Betanije; 
19.00 + Alojzija Majcan    
 
 
4. ADVENTNA NEDELJA, 18.12., 
Vunibald, misijonar; 
9.30 + Jože Kaučič  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V večnost je odšla 
 

Gospa Sonja Jež,  
rojena 15.6.1930 v Ljubljani.  

Na zadnje stanujoča na Krekovi 
20 v Mariboru.  

Pogreb je bil v četrtek 8.12.2011  
na pokopališču na Dobravi. 

 
Gospod, daj ji večni pokoj  
in večna luč naj ji sveti;  
naj počiva v miru, amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

»Sredi med vami stoji, a vi ga ne 
poznate!«  

          (Jn 1, 26) 
 

Beseda o Božji besedi 
 

In so Judje poslali k Janezu 
farizeje,da bi ga izprašali, kdo 
pravzaprav je. Kdo je, da lahko 
krščuje, čeprav ni Kristus in ne Elija 
in ne prerok. Odgovoril je: ”Jaz sem 
glas vpijočega v puščavi, izravnajte 
pot Gospodovo, kakor je rekel prerok 
Izaija. Jaz krščujem z vodo, sredi 
med vami pa stoji, katerega vi ne 
poznate, ta, ki pride za menoj in je 
pred menoj in jaz nisem vreden, da 
bi mu odvezal jermen obuvala.” Ali 
nismo tudi mi mnogokrat kot judovski 
farizeji, ko ne verjamemo. Za vsako 
najmanjšo stvar hočemo dokaze, 
hočemo kup dokazov. Vera, verjeti, 
verovati v najširšem pomenu besede 
je vrednota, ki nas osrečuje, 
sumničavost, nevera, sum v vsako 
potezo, ki jo vidimo ali doživimo ob 
nas, nas dela nezadovoljne, 
nesrečne. 
            Ob snovanju prispevka sem 
se spomnil dogodka izpred 50 let, ko 
sem služil domovini v Titovi gardi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stražili smo ogromen skladiščni kompleks 
orožja in streliva. Po pravilih so stražarji 
na svojih mestih imeli orožje in prave 
bojne naboje, seveda ne v ceveh marveč 
ob pasu. Sanitarni prostori so bili nekaj 
10 m oddaljeni od naše mini vojašnice in 
potrebno je bilo iti mimo stražarja do 
teh prostorov. Nekega dne je prosti 
vojak šel na WC, stražar pa ga je iz 
golega dolgčasa ustavljal po vojaško. 
Vojak je bil prepričan,da se stražar šali. 
NI MU VERJEL, zato ni postopal po 
pravilih. Stražar je vzel naboj in ga vložil 
v puško, misleč, da je naboj pod 
sprožilcem. Zaradi nepazljivosti pa mu je 
naboj ušel v cev puške. Dvignil je puško 
in nameril ter ga ponovno vprašal, če se 
ga boji.Vojak je seveda dejal, da se ga 
ne boji, stražar pa je sprožil in vojaka-
kolega ubil. Kasnejši postopki in 
procedure niso zelo pomembni. 
Presunljiv je bil edino obisk staršev pri 
vodstvu vojašnice, ko so starši visokim 
vojaškim poveljnikom očitali skrajno 
malomarnost in dobesedno dejali: ”Mi 
smo vam sina zaupali, da ga boste 
usposobili za obrambo domovine, zdaj pa 
nam ga vračate v krsti.”  
Pravi pomen zgodbe je v besedi VERJETI 
– vplivati na razpoloženje, na srečo. Če 
bomo zadovoljstvo, srečo dosegli pri 
enem človeku, smo dosegli cilj,  in 
dosegli smo veliko.      

 Jože Križan 
 

 

Leto XII., 
štev. 110, 
3. adventna 
nedelja; 
11.12.2011  

 

 

3. adventna nedelja, nedelja veselja   

 Leto XII., 
 štev. 110, 
3. adventna 
nedelja; 
 11.12.2011 



Sv. adventni čas 
  
 
 

Kako pričakovati božič, 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 že 
prišel. Rodil se je pred dobrimi 2000 
leti v Betlehemu. Živel je na zemlji, 
učil, ozdravljal Ijudi, trpel, umrl, vstal 
od mrtvih in šel v nebesa. Njegovo 
rojstvo in življenje 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. 
  
Kako čakati? 
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 
že tukaj, ne samo med nami, ampak 
tudi v nas. Živi v nas kot droben otrok 
v maternici, ki čaka na porod. 
Božič za nas ni samo 25. decembra. 
Božič je, ko zaživi Jezus otrok v naši 
ljubezni. Božič 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, božičnih in prednovoletnih 
zabav, okraševanja domov, prometnih 

zamaškov zaradi snega in množice Ijudi, 
ki se vračajo domov za praznike. Vendar 
si moramo ravno v tem času prizadevati 
za trenutke tišine in miru v naših srcih, v 
naših družinah. 
Adventni in božični čas je čas, ko naše 
dnevne sobe postanejo svetišča. V 
adventu prižigamo 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 družina lahko 
neverjetno poveže in zraste. Pogosto 
slišimo, da je božič samo za otroke. In 
res je za mnoge majhne otroke čaroben 
čas migljajočih lučk, bleščečih okraskov, 
daril, zabav, pesmi in jaslic. V današnji 
porabniški družbi je božič pravljica. 
Velikokrat slišimo izraz božična pravljica. 
V njej nastopajo angeli, pastirji, 
novorojeni otrok, ki bo postal kralj, 
osliček, kamele, trije kralji in zvezda 
repatica. Če k temu dodamo še božička 
in njegove severne jelene in malho polno 
daril, dobimo pocukran izdelek, ki vsaj 
za nekaj dni prežene 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. 
  
In v tem je prevara tega sveta. Na ves 
glas nam trobijo, uživajte te pravljične 
dneve miru in sreče, kupite si čim več 
daril, obdarujte se, odklopite se od 
resničnosti, zabubite se v svoj popek, 
potem pa nazaj na delo do naslednjih 
praznikov. Ne moti me obdarovanje, 
praznovanje; skrbi me odklop od 
resničnosti. Božič je v resnici takrat, ko 
Jezus postane stvaren, resničen. 
Seveda so v božični zgodbi še vedno 
angeli, pastirji, novorojeni otrok, ki bo 
postal kralj, morda osliček in zvezda 
repatica. Ostalo so nepotrebni 
posladkani dodatki. 

So pa tudi stvari, ki so običajno 
zamolčane. Marija je najstniška mamica 
in o njenem otroku govorijo, da je 
nezakonski. Jožef in Marija sta 
brezdomca, klošarja in verjetno brez 
prebite pare. Prisiljena sta bežati za golo 
preživetje in postaneta begunca zaradi 
Herodovega ljubosumja in strahu. Ta isti 
Herod z največjo lahkotnostjo pokolje 
skupino majhnih betlehemskih otrok, da 
bi si tako ohranil svoj politični položaj. 
Revščina, škandal, brezdomstvo, 
nesprejemanje, begunstvo, krutost do 
nedolžnih otrok - vse to zelo diši po 
današnjem resničnem položaju v svetu. 
Če povemo celotno zgodbo, to ni več 
pravljica za otroke. To je zgodba o 
Jezusu. Imenujejo ga Emanuel, Bog z 
nami, z nami deli muke in utrujenost, z 
nami živi v temi nesprejemanja in 
bolečine in hkrati s svojim življenjem in 
učenjem kaže na božjo resnico in slavo. 
Postal je kralj, resnični kralj, a njegova 
krona je bila iz trnja, njegovo ogrinjalo 
je bilo popljuvano, njegov prestol je bil 
lesen križ za zločince. 
Tako je vsa božična skrivnost obsežena v 
besedi Emanuel. Bog z nami, Bog na naši 
strani, Bog s človeškim obrazom, Bog, ki 
trpi z nami in za nas, Bog, ki nas pozna 
po imenu. 
 

Naša oznanila 
 
 Jutri v ponedeljek 11.12.2011 ob 

19h bo v domu krajanov še zadnja seja 
ŽPS v tem koledarskem letu, člani 
prisrčno vabljeni! 

 Vstopili smo v sv. adventni čas, ko 
želimo poglobiti našo vero. Zato smo se 
odločili, da obudimo dve pobudi in 
sicer »romanje Slomškove slike po 
naših domovih« in ponovno oživimo 
»Svetopisemsko – biblično skupino«. 
Romanje Slomškove slike se začenja  
 

danes, ko prosimo, da ena družina 
»prevzame« Slomškovo sliko in jo ima 
doma ves teden. Ob njej naj se zbira k 
molitvi. V nedeljo naj jo prinese k sv. 
maši in jo bo prevzela druga družina. 
Svetopisemsko skupino bomo imeli 
redno 1. in 3. soboto v mesecu po 
večerni sv. maši. Včeraj smo srečanje 
že imeli in smo se odločili, da bodo 
srečanja vsako soboto, če bo na 
srečanje prišel vsaj en interesent.  
 

 Dobili smo nove župnijske 
koledarje za leto 2012. Želimo, da jih 
vsi vzamete zase in ponudite čim več 
ljudem, da bomo ob njih, kot vsako 
leto zbirali darove za našo novo 
cerkev. Koledarje dvignite takoj po sv. 
maši.  
 

 V nedeljo, ki je pred nami, bodo na 
razpolago tudi Marijanski koledarji in 
Mohorjeve pratike, po katerih ste 
mnogi že spraševali.  
 

 Vsako soboto v adventnem času bo 
med molitveno uro ob 18h pred 
večerno sv. mašo, priložnost za sv. 
spoved. Obenem je možnost za spoved 
tako v frančiškanski cerkvi, v stolnici 
ali v drugih romarskih središčih blizu in 
daleč. Vabljeni!  
 

 V soboto ob 18.30 bo v stolnici 
dekanijsko srečanje za mlade v 
pripravi na božični praznik, mladi 
prisrčno vabljeni! 
 

 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka 2. adventne 
nedelje: 650 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! 
 


