
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 

Evangelij tretje postne nedelje je 
po Janezu in nam spregovori o 
Samarijanki pri vodnjaku. Ves 
dogodek se osredinja na simboliko 
vode. Jezus se utrujen usede na 
rob vodnjaka. Pride neka ţena iz 
Samarije, da bi zajela vodo. 
Samarija je današnji Nablus in je 
ena od ţariščnih točk v judovsko-
palestinskem sporu. Jezus ji 
pravi: »Daj mi malo vode, da 
pijem«. Bilo je, kot da bi v 
današnjem Nablusu Jud prosil 
Palestinca, naj mu da piti. Ţena 
je zaslutila, da jo ta neznanec, ki 
ima v sebi nekaj preroškega, 
skuša povesti na »nevarno« 
področje in se začne braniti s 
tem, da se oklepa materialnega 
pomena besed: »Gospod, nimaš s 
čim zajeti …« Toda Jezus vztraja: 
»Vsak, kdor pije od te vode, bo 
spet ţejen. Kdor pa bo pil od 
vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo 
nikoli ţejen, ampak bo voda, 
katero mu  

 

 

 

 

 

 

bom dal, postala v njem izvir 
vode, ki teče v večno ţivljenje.« 

Dve vrsti vode, ki si stojita 
nasproti, pomenita dva načina 
dojemanja in uresničevanja 
lastnega ţivljenja, dva različna 
cilja, dvoje različnih obzorij. 
Samarijanka je doslej skušala dati 
smisel svojemu ţivljenju in 
napolniti praznino svojega srca s 
človeško ljubeznijo. Toda zaman, 
kot ji razodeva Jezus, je 
zamenjala pet moških in trenutno 
ţivi z ljubimcem. Doslej ni delala 
drugega, kot pila vodo, »ki ne 
more pogasiti ţeje«, kar pomeni, 
da je iskala srečo tam, kjer je ni 
ali pa je zelo kratkotrajna. 
Samarijanki in vsem tistim, ki se 
do določene mere prepoznajo v 
njeni zgodbi, Jezus predlaga 
nekaj radikalnega: iskanje 
drugačne »vode«, dati smisel in 
novo obzorje svojemu ţivljenju: 
obzorje večnosti! »Voda, katero 
mu bom dal, bo postala v njem 
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izvir vode, ki teče 
v večno ţivljenje.« 

Osredotočimo se na to zadnjo 
Jezusovo besedo: 
»Večno ţivljenje«. Kaj se je 
zgodilo z besedo »večnost«, ki 
je nekoč zaznamovala misli vseh 
in pomagala pogumno prenašati 
teţave tega ţivljenja? Večnost 
je beseda, ki je šla v »pozabo«. 
Je svetilka, postavljena »pod 
mernik«. Postala je neke vrste 
tabu za modernega človeka. 
Človek se čudi in se nasmehne ob 
misli, da so bili časi, ko je ta 
beseda drţala pokonci in 
razsvetljevala vse človeško 
ţivljenje. 

Kdaj ste nazadnje slišali govoriti 
o onstranstvu in o večnem 
ţivljenju? Vsesplošno mnenje je, 
da bi lahko ta misel odvračala od 
konkretnega zgodovinskega 
prizadevanja pri spreminjanju 
sveta, to naj bi bil beg, neke 
vrste »razmetavanje zakladov po 
nebu, ki so namenjeni za na 
zemljo«. »Nič več nebes, nič več 
pekla: nič drugega, kot le 
zemlja,« je zapisal moderni 
ateist. 

In kakšne so posledice? 
Ţivljenje, človeška bolečina, vse 
postane neskončno bolj 
nesmiselno. Izgubili smo mero. 
Verjetno ste kdaj videli tiste vrste 
tehtnic, ki jo drţiš z eno roko in 

imajo na eni strani ročice uteţ, 
na drugi pa kroţnik, na katerega 
damo stvari, ki jih ţelimo 
stehtati. Predstavljajte si, da je 
uteţ zdrsnila in odpadla, kaj se bo 
zgodilo? Vse tisto, kar bomo dali 
na kroţnik na drugi strani, bo 
zlahka prevesilo … in padlo na tla. 
Prav to se dogaja v ţivljenju. Če 
manjka protiuteţ večnosti, se 
sleherno trpljenje, vsaka ţrtev 
zdi nesmiselna, pretirana, nas 
vrţe iz »ravnovesja«, po tleh. 
Manjka mera. Sv. Pavel je zapisal: 
»Naša trenutna lahka stiska nam 
namreč pripravlja čez vso mero 
teţko, večno bogastvo slave.« V 
primerjavi z večno slavo se mu 
teţa stiske zdi »lahka« (njemu, ki 
je v ţivljenju toliko pretrpel!) 
prav zato, ker je »trenutna«. 
Dodaja namreč: »Kar se namreč 
vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, 
je večno« (2 Kor 4,17-18). 

Torej ne delajmo le za to kar se 
vidi in za to kar bo prešlo, 
ampak, darujmo svoje ţivljenje 
za to, kar bo večno ostalo. 

                        R. Cantalamessa 

 

Gospodovo oznanjenje 
 

Praznik oznanjenja je bil najprej 
v vzhodni Cerkvi. Od tam je prišel 
v bo bogosluţje v Galiji in Španiji, 

vendar ne pred 7. stoletjem. Imel 



je različna imena in datume 
Najprej so ga imenovali 
Gospodovo oznanjenje, nato 
oznanjenje Gospodovega 

učlovečenja, učlovečenje našega 
Gospoda Jezusa Kristusa. V 
Španijo pa je več cerkva iz njega 
napravilo praznik Marijinega 
deviškega Boţjega materinstva. 
Ţe v začetku je bil 25. marca, saj 
je tesno povezan s praznikom 
Gospodovega rojstva - boţičem, ki 
je 25. decembra. 

V starih časih je 25. marec, ki je 
spomladansko enakonočje, 
veljal za dan stvarjenja sveta in 
prav zato tudi dan Jezusovega 
spočetja, s katerim je bil 
poloţen temelj za novo 
stvarjenje, to se pravi za 

povzdignjene k veličastvu Boţjega 
otroštva, omogočeno s Kristusovo 
velikonočno skrivnostjo. Seveda 
pa postni čas ni bil primeren za 
slovesna praznovanja. Zato je 
laodicejski pokrajinski koncil 
leta 366 prepovedal praznik v 
času postne resnosti in 
spokornosti. Iz tega razloga je 
pokrajinski koncil v Toledu leta 
656 določil, naj se praznik 
oznanjenja povsod obhaja 18. 

decembra, kakor je bilo v 
nekaterih krajih tedaj ţe v 
navadi. Kmalu pa je papeţ 
Sergej (687-701) uvedel v Rimu 
praznovanje 25. marca in tako 
je ostalo do danes. Tako 
se praznik Gospodovega 

oznanjenja v vzhodni in Zahodni 
Cerkvi praznuje 25. marca, ki 
imata Kristusovo učlovečenje za 
začetek nove, krščanske dobe. 

Naša oznanila  
  

 Takoj po sv. maši se bodo naši 
otroci s skromno pozornostjo 
spomnili naših mamic. Hvala 
otrokom in vsem, ki ste pri 
pripravi programa pomagali  
   
 Na praznik Gospodovega 
oznanjenja se izteka Teden 
druţine. Kljub temu naj bo naša 
molitev še naprej steber našega 
druţinskega in ţupnijskega 
ţivljenja.  
 
 Danes začenjamo duhovno 
devetdnevnico v čast našemu 
ţupnijskemu zavetniku bl. škofu 
Antonu Martinu Slomšku. Zbirali 
se bomo vsak dan pri večerni sv. 
maši ob 19h in ob koncu sv. 
maše molili za naše trpeče brate 
in sestre, posebej za našega g. 
ključarja Milana Robarja in za 
njegovo druţino. Povabljeni k 
molitvi.  
 
 V ponedeljek 7. aprila ob 19.30 
bo redno srečanje članov ŢPS, 
vabljeni! 
 
 Nabirka pretekle nedelje,  

2. postne nedelje: 
160 eur; 

Bog vam povrni! 



  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   
 
NEDELJA, 23.3.,   
3. postna nedelja,  
Joţef Oriol, duhovnik; 
09.00 + Marija Pavlin  
     in + sorodniki  
 

PONEDELJEK, 24.3., 
Katarina Švedska, redovnica; 
19.00 -  za zdravje 
 

TOREK, 25.3., 
 Gospodovo oznanjenje; 
 19.00 + Joţef Vrečko 
 

SREDA, 26.3.,  
Evgenija, mučenka; 
19.00 + Andrej Nikitenko 
 

ČETRTEK, 27.3., 
Gelazij, škof;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
            naše ţupnije 

 

PETEK, 28.3., 
Hugolin, eremit; 
19.00 – za zdravje Milana Robar  
          (darovala druţina Kriţan) 
 

SOBOTA, 29.3.,  
Bertold, redovni ustanovitelj; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 – za razumevanje v druţini 
 

NEDELJA, 30.3.,   
4. postna nedelja, 
Amadej Savojski, vojvoda; 
09.00 + starši Johana (15. obl) in 
Stanko (3. obl.) Črnčič  

(darovala družina Šestanj Irena); 
          + Andrej Nikitenko  
 

 

POSVETITEV PREČISTEMU 
SRCU SVETEGA JOŽEFA 

 

Prečisto Srce svetega Joţefa, 
varuj in brani mojo druţino pred 

vsemi nevarnostmi in zlom. 
Prečisto Srce svetega Joţefa, 

razlij na vse človeštvo vse milosti 
in kreposti tvojega  

prečistega Srca. 
Sveti Joţef, popolnoma se ti 

izročim in ti posveti svojo dušo in 
telo, svoje srce in  
vse svoje ţivljenje. 

Sveti Joţef, brani poboţnost 
svetega Srca Jezusovega in 

brezmadeţnega Srca Marijinega. 
Uniči satanove načrte z milostmi 

tvojega prečistega Srca. 
Blagoslovi sveto Cerkev, papeţa, 
škofe, duhovnike, redovnike in 

redovnice, misijonarje  
in ves svet. 

Popolnoma se ti izročimo z 
ljubeznijo in zaupanjem  
sedaj in vekomaj. Amen. 

 

 

 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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