
Sv. maše v januarju 
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. NEDELJA MED LETOM, 23.1.,  
9.30 + žena Serdinšek Terezija 
       + starši Jožef in Ana,  
         Janez in Genovefa Ferenc  
          ostali + sorodniki in  
          sestra Cecilija Čuček  
 
PETEK, 28.1., 
Sv. Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 29.1., 
Sv. Valerij, škof  
19.00 + po namenu 
 
4. NEDELJA MED LETOM, NEDELJA 
SVETEGA PISMA, 30.1.,  
9.30 + Martin Štrucl  
 
SREDA, GOSPODOVO DAROVANJE V 
TEPLJU – SVEČNICA, 2.2., 
19.00 + iz družine Soršek 
 
PETEK, 4.2.,  
Sv. Gilbert, redovni ustanovitelj 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 5.2., 
Sv. Agata, devica  
19.00 + __________ 

Molitveni kotiček  
 
Ti, ki si postal človek  
 
Edini sin in beseda Boga, 
Ti, ki si nesmrten in ki si se 
zaradi našega odrešenja 
hotel učlovečiti v  
Sveti Božji Materi in  
vedno Devici, 
ki si brez premene postal človek, 
in bil križan, o Kristus, Bog, 
ki si po svoji smrti premagal smrt, 
in si v Sveti trojici češčen 
z Očetom in Svetim Duhom, 
reši nas! 
  iz bogoslužja Sv. Janeza Zlatoustega           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj 
 
Župnija 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, 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 

 
»Ozdravljal je vsakovrstne bolezni …« 

                                                          (Mt  4, 23)                                              

Beseda o Besedi 
 

 
Dragi prijatelji! 
 
Evangeljski odlomek tretje nedelje 
med letom se končuje z naslednjimi 
besedami: 
»Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je 
po njihovih shodnicah in oznanjal 
evangelij kraljestva. Ozdravljal je 
vsakovrstne bolezni in vsakovrstne 
slabosti med ljudstvom.« 
Približno tretjina evangelija govori o 
ozdravljenjih, ki jih je Jezus storil v 
svojem kratkem javnem delovanju. Če 
bi odstranili te čudeže ali pa jim 
pripisali naravno razlago, bi v evangelij 
vnesli tako zmešnjavo, da ne bi bil več 
razumljiv. 
Evangeljski čudeži imajo povsem jasne 
značilnosti. Nikoli nimajo namena, da 
bi se jim ljudje čudili ali pa da bi 
poveličevali tistega, ki jih dela. Zelo 
pogosto Jezus naroča ozdravljencem, 
naj o ozdravitvi ne pripovedujejo 
nikomur, da bi tako preprečil pretirano 
navdušenje; potem ko naredi čudež, se 
Jezus včasih celo skrije in za seboj  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

izbriše sleherno sled. To nima nič 
skupnega z določenimi čudeži, o katerih 
se širi glas le zato, da vzbujajo 
začudenje. Danes nekatere ljudi očara, 
ko slišijo za posameznike, ki imajo 
zmožnost lebdenja ali pa moč, da se 
predmeti pojavljajo in spet izginjajo in 
podobno. Komu služijo tovrstni čudeži, 
recimo, da to tudi so? Nikomur, ali pa le 
njim samim, da bi si privabili učence ali 
pa z njimi služili denar. 
Jezus dela čudeže iz drugega zelo 
preprostega razloga: iz usmiljenja, ker 
ljubi ljudi in je ganjen, včasih celo do 
solz, ko vidi njihovo trpljenje. Dela 
čudeže, da bi pomagal ljudem 
prepoznati, da se je »približalo nebeško 
kraljestvo« in jim tako pomagal verovati. 
Ozdravlja tudi zato, da bi jim oznanil, da 
je Bog na strani življenja in da bo 
končno, skupaj s smrtjo, premagana tudi 
bolezen, in ne bo »več ne žalovanja, ne 
solza«. A ne ozdravlja le Jezus sam, 
ampak naroča apostolom, naj tudi oni 
ozdravljajo: 
»Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo 
in ozdravljat bolnike« (Lk 9,2). 
»Oznanjajte in govorite: 'Nebeško 
kraljestvo se je približalo.' Bolnike 
ozdravljajte« (Mt 10, 7 sl.). Tudi mi smo 
torej poslani, da drug drugega 
blagoslavljamo in se med seboj 
podpiramo, v taki drži se skriva rešitev 
današnje krize, v kateri se je znašel svet.    

R. Cantalamessa  

3. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 štev. 66, 
3. nedelja   
med letom, 
23.1.2011 



SVETNIK TEDNA 

  
 
Svéti Pável, znan tudi kot Pável iz 
Tárza je bil znan 
preganjalec krščanstva, ki pa se je 
spreobrnil in postal vnet zagovornik 
krščanske vere in ima tudi precej 
zaslug za širjenje krščanstva. Imenijejo 
ga tudi apostol narodov ali apostol 
poganov, ker je krščanstvo oznanjal 
številnim poganskim narodom. Je tudi 
avtor znamenitih Pavlovih pisem, ki 
predstavljajo velik del Svetega 
pisma nove zaveze, * 10(?), Tarz, 
Cilicija; +67(?), Rim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Življenje in delo 
Rodil se je v mestu Tarzu v Ciliciji. 
Ob obrezovanju so mu dali 
ime Savel (hebrejsko לואש [Šaul]) - po 
slavnem kralju iz judovske zgodovine. 
V družini je bil deležen verske vzgoje 
v judovskem  farizejskem duhu, po 
očetu pa je podedoval rimsko 
državljanstvo. V stiku z Rimljani in Grki 
je uporabljal 
ime Pavel (latinsko: Paulus). 
V Rimskem imperiju je bilo takrat 
precej običajno, da so pripadniki manj 
pomembnih ljudstev poleg svojega 

domačega imena uporabljali tudi drugo 
- bolj plemenito - latinsko ime. 

 
V Svetem pismu se prvič pojavi kot 
eden od prisotnih pri kamenjanju sv. 
Štefana (Apd 7,54-60). Pozneje lahko 
preberemo tri različice opisa Pavlovega 
spreobrnenja (Apd 9; Apd 22; Apd 26). 
Vse tri različice se ujemajo v glavnih 
točkah. Pavel je bil pred 
spreobrnjenjem hud nasprotnik 
kristjanov - lovil jih je in zapiral v 
ječo, pa tudi grozil s smrtjo. Ko je bil 
na poti v Damask, kjer je hotel 
nadaljevati s svojo protikrščansko 
dejavnostjo, ga je obsijala nenavadna 
svetloba in zaslišal je Jezusov 
glas: »Savel, Savel! Zakaj me 
preganjaš?« Po tem se je spreobrnil - v 
Damasku se je dal krstiti in postal 
zagrizen kristjan. Opustil je staro 
judovsko ime Savel in postal znan 
kot apostol Pavel. Spreobrnjenje se je 
zgodilo verjetno leta 32 ali 33 (tj. 
približno 3 leta po Jezusovi smrti). 
Kristjani v Jeruzalemu mu v začetku 
niso popolnoma zaupali, potem pa so 
se prepričali, da se je res spreobrnil. 
Po tem je odšel na prvo apostolsko 
potovanje skupaj z Barnabo. Pozneje 
je opravil še več potovanj, na katerih 
je širil evangelij po Mali Aziji, Grčiji in 
po vzhodnem Sredozemlju. Na koncu je 
prišel v Rim. Od tam je nameraval 
nadaljevati pot proti Španiji, vendar ni 
nobenih podatkov o tem, da je to 
potovanje tudi res opravil. 
O Pavlovi smrti ni popolnoma 
zanesljivih podatkov. Ker je bil rimski 
državljan, ga najbrž niso križali (ta 
kazen je bila namenjena le za 
pripadnike nižjih narodov). Domnevno 
so ga obglavili z mečem v Rimu v 
času Neronovega preganjanja 
kristjanov (verjetno v letih 65-67). 

NAŠA OZNANILA  
 
V ponedeljek, 10.1.2011, smo se 
poslovili od pokojne Ljudmile Gosak. 
Za njen večni mir in pokoj so darovali 
sv. maše njeni najdražji, vsi po eno 
sv. mašo: 

o Jelen Katica 
o nečakinja Berta z družino 
o sin Jože z družino  
o sin Ljubi Gosak 
o Dragica Graber 

 
Datum sv. maš bo redno objavljen v 
Slomškovem glasu.   
 
Hvala vam za darovane sv. maše, 
obenem pa spodbujam vse župljane, 
naj bodo sv. maše za katere darujete 
svoje darove spričevalo našega 
lepega odnosa do naših dragih rajnih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gospod daj ji večni pokoj in večna 
luč ji sveti; naj počiva v miru, 
amen.  
 

 ZA nami je že skoraj ves teden 
molitve za edinost kristjanov. Pred 
nami sta še dva dogodka:  
 
PONEDELJEK, 24. januarja, bo ob 
18.30 v cerkvi Sv. Cirila in Metoda, 
Maribor – Tezno, Vrablova 21, 
evharistično bogoslužje z 
ekumenskim govorom kanonika 
Janeza Lesnike. 

TOREK, 25. januarja, bo ob 18. uri v 
baziliki  Matere usmiljenja 
(frančiškani) sklepno evharistično 
bogoslužje pod vodstvom nadškofa 
koadjutorja dr. Marjana Turnška.   
 

 Lepo vabljeni vsako soboto uro 
pred večerno sv. mašo k molitvi 
rožnega venca, ko je tudi vedno 
priložnost za spoved. Lepo vabljeni! 
 

 V nedeljo, ki je pred nami, bo naš 
g. župnik skupaj z mladinskim 
pevskim zborčkom na obisku v župniji 
Zg. Polskava, ko bo prosil za duhovno 
in materialno pomoč za našo župnijo.   
 

 Zadnja nedelja v januarju je 
Nedelja Svetega pisma. Tudi v naši 
župniji zelo želimo, da bi bila božja 
beseda vsem župljanom čim bolj 
domača. Na zadnjem srečanju smo se 
pogovarjali tudi o tem pomembnem 
področju duhovnega življenja in smo 
sklenili, da bi po vzoru mnogih župnij 
na Slovenskem, tudi pri nas ustanovili 
Svetopisemsko – to se pravi biblično 
skupino. Več o tej pobudi, v prihodnji 
številki župnijskega lista.   
 

 Mesec februar je tudi mesec 
verskega tiska, večkrat smo že 
povabili in tudi danes znova vabimo k 
lepi pobudi, da bi vsaka družina 
imela naročen vsaj en cerkveni 
časopis. Kljub temu, da je danes 
veliko možnosti za dostop do 
poštenih informacij, je naročnikih za 
verski tisk v naši župniji skromno 
število. Opogumite se in postanite 
tudi vi redni naročniki verskega tiska.    

 Nabirke: 
2. Nedelja med letom: 110 EUR 

Bog vam povrni! 


