
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 
 

    »Jaz sem, ki sem! «   
                                       (2 Mz 3,14) 
 
 

Beseda o Besedi 
 
Ena od prevladujočih tem 
svetopisemskih odlomkov današnje 
nedelje kot tudi vsega postnega časa je 
tema o izhodu. V prvem berilu Bog 
govori Mojzesu iz gorečega grma, 
razodene mu svoje ime in mu podeli 
poslanstvo: »Gospod je rekel: 'Dobro 
sem videl stisko svojega ljudstva, ki je 
v Egiptu, in slišal, kako vpije zaradi 
priganjačev; da, poznam njegove 
bolečine. Zato sem stopil dol, da ga 
rešim … In zdaj pojdi, pošiljam te k 
faraonu, da izpelješ moje ljudstvo, 
Izraelove sinove, iz Egipta.'«  
 
Tu smo priče rojevanja pashe – velike 
noči. Pasha nima svojega izvora na 
zemlji, ampak v nebesih. Porodi se iz 
Božjega sočutja, ki sliši vpitje 
zatiranih, vidi trpljenje in se odloči, da 
bo posredoval. Pasha je beseda, ki jo 
bomo v teh dneh pogosto slišali in ima 
središčno mesto v krščanski verski 
govorici.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdaj pa preidimo še k evangeljskemu 
odlomku. Nekega dne so Jezusu 
sporočili novico o nekaterih Galilejcih, 
ki jih je Pilat dal umoriti. Jezus je iz 
tega povzel nauk in povzel:nesreče 
niso, kakor nekateri mislijo, znamenje 
Božje kazni tistim, ki so jih prizadele; 
če že, so le opomin onim, ki ostanejo. 
To je nujno potreben ključ, kako brati, 
da se ne bi zapletli in celo izgubili vero 
ob srečanju s hudimi naravnimi 
nesrečami, ki se vsak dan dogajajo po 
svetu. Na ta način nam Jezus pomaga 
razumeti, kako naj bi se odzvali, kadar 
ob večerih preko televizijskih zaslonov 
slišimo žalostne novice. Nikakor ne s 
sterilnim: »O, revčki!«, ampak naj bi iz 
tega potegnili namig za razmislek o 
negotovosti življenja, o potrebnosti, da 
smo pripravljeni, da se pretirano ne 
navezujemo na tisto, kar nam lahko v 
trenutku spolzi iz rok.  Vendar ta 
evangeljski odlomek ni bil izbran za 
današnjo postno nedeljo v prvi vrsti 
zaradi tega. Pravi namen izbire je, ker 
dopolnjuje nauk o izhodu. Pove nam, 
kakšno je novo ime za izhod: 
spreobrnjenje. V svetopisemski 
govorici spreobrnjenje ne pomeni 
prehoda iz enega kraja v drug kraj, 
ampak predvsem prehod iz enega 
načina življenja v drugega. Bog daj, da 
bi nam to uspelo tudi v tem sv. 
postnem času!          Igor Novak, župr. 

Leto XIV., 
št. 175, 
3. postna  
nedelja; 

3.3.2013  

 

    3. postna nedelja 

 Leto XII., 
 št. 175, 
3. postna 
nedelja ; 

 3.3.2013 



Naša oznanila  
  

  V torek 8. Januarja 2013 je v 
Vatikanu izšla papeževa poslanica za 
svetovni dan bolnikov 2013 z 
geslom: »Pojdi in ti delaj prav 
tako!« (Lk 10,37) Svetovni dan 
bolnikov vsako leto poteka 11. 
februarja, na praznik Lurške Matere 
Božje, in je povabilo, da na obličju 
trpečega brata prepoznamo obličje 
Kristusa, ki je trpel, umrl in vstal ter 
tako odrešil človeštvo, kot v poslanici 
spomni Benedikt XVI. Obenem je 
sveti oče prav na Svetovni dan 
bolnikov 11. 2. 2013 kot tretji 
papež v zgodovini Katoliške Cerkve 
napovedal svoj odstop, ki se bo 
zgodil 28.2.2013 ob 20. uri. Kot je 
sam povedal vsemu svetu, odstopa 
zaradi ljubezni do Cerkve in 
globokega zavedanja, da zaradi 
obilice svojih let ni več kos 
poslanstvu Petrovega naslednika. 
Novica je zelo odmevala in še 
odmeva po vsem svetu. Slovenci smo 
mu hvaležni za vse dobro in 
plemenito kar je storil za Vesoljno 
Cerkev in za našo domovino. V času 
njegovega pontifikata smo namreč 
Slovenci dobili 3 nove škofije in sicer: 
Novo mesto, Celje in Mursko Soboto; 
Mariborska škofija je bila 
povzdignjena v nadškofijo in 
metropolijo, njen prvi nadškof in 
metropolit pa je postal sedaj že 
upokojeni nadškof dr. Franc 
Kramberger (ki je za nas Slomškove 
župljane izjemnega pomena, saj je 
15.8.1998 ustanovil našo mlado 
župnijo). Sedanji sv. oče je prav tako 
pridružil Lojzeta Grozdeta k 
blaženim, tako imamo Slovenci 

trenutno dva svetnika, ki ju zaenkrat 
častimo še v okvirih našega naroda, 
molimo pa za njuno kanonizacijo (da 
ju bi kot svetnika poznal in častil ves 
katoliški svet). Kot so slovenski 
škofje naročili, bomo v času »sede 
vacante« - izpraznjenega sedeža – in 
v času konklava – volitev kardinalov, 
še posebej molili za novega papeža. 
Naj bo to izraz hvaležnosti in prošnje 
Bogu, da bo izbral tistega človeka, ki 
bo v prihodnosti dobro uresničil vlogo 
naslednika apostola Petra.        

 
 Za nami je četrtek pred prvim 
petkom, prvi petek, prva sobota in 
prva nedelja v mesecu marcu. Na 
prvi četrtek smo še posebej molili za 
nove duhovne poklice. Na prvi petek 
pa smo se pri sv. maši v naših 
molitvah polega naših rajnih, v naših 
molitvah spominjali sedanjega in 
bodočega novega papeža. Gospod 
župnik je na prvi petek obiskal in 
obhajal bolne in ostarele na 
domovih; Bog vam povrni za vaše 
darove za našo župnijsko cerkev na 
prvo nedeljo v marcu. 
 
  Ob začetku posta, na pepelnično 
sredo, 13. februarja 2013, se začenja 
tudi pobuda Molitev in post za 
domovino, ki jo je Iniciativna 
skupina za molitev in post za 
domovino v sklopu praznovanja 20. 
obletnice samostojnosti Slovenije 
prvič podala pred dvema letoma. 
Glede na pozitiven odziv in aktualne 
razmere v družbi, so akcijo lani 
razširili in dopolnili. V naši župniji 
bomo, kakor smo sklenili na eni 
izmed sej ŽPS imeli sv. mašo za 
domovino vsak drugi četrtek v 
mesecu. Obenem vas vabimo, da ne 



pozabimo in tako na prvi, kakor 
tudi drugi četrtek v mesecu in vse 
druge dneve, ko so v naši župniji 
sv. maše, darujemo za konkretne 
mašne namene. S tem kakor vemo, 
omogočamo osnovni vir za 
preživetje mašniku, ki mašuje. Bog 
vam povrni!    
 
 Romarska agencija Aritours vabi 
na postno romanje Nadškofije 
Maribor ob 1700 letnici Milanskega 
edikta v Niš in nekatere druge kraje 
v Srbiji. Vabljeni! 
 
 V cerkvi materne hiše šolskih 
sester na Strossmayerjevi 17 (vhod z 
dvorišča) bo 5. marca ob 20. uri 
molitvena ura pred spominskim 
dnevom njihove ustanoviteljice s. 
Margarete Puhar. Molitev pripravljajo 
dekleta iz tamkajšnjega študentskega 
doma sv. Elizabete. Sestra Margareta 
Puhar (1818–1901) je na pobudo 
škofa A. M. Slomška in njegovih 
sodelavcev ustanovila redovno 
družbo za vzgojo zapuščene 
mladine. Iz skromnih začetkov leta 
1864 je v Mariboru nastal velik 
vzgojni zavod od vrtca do učiteljišča, 
ki je deloval do leta 1941. S. 
Margareta in šolske sestre imajo velik 
pomen za Maribor in njegovo okolico 
na vzgojnem, izobraževalnem, 
kulturnem, narodnem in verskem 
področju. Iz Maribora se je delovanje 
šolskih sester razširilo po vsej 
Sloveniji, v zamejstvu in drugod po 
svetu. Vabljeni! 
 

 Z vstopom v sv. postni čas vse še 
posebej vabimo k sv. spovedi. 
Gospod župnik bo na voljo v 
spovednici vsako soboto pol ure pred 

sv. mašo in vedno pred vsako sv. 
mašo. Prav tako vsak petek ob 19h 
najprej molimo sv. križev pot, nato 
obhajamo sv. mašo. Vabljeni! 
 
 V torek 5.3.2013 ob 19.30 bo v 
Domu krajanov srečanje za starše 
naših birmancev. Kdor se srečanja v 
torek ne more udeležiti, naj pride v 
Dom krajanov v sredo 6.3.2013 ob 
19.30. Vabljeni! 
 
 V petek, soboto in nedeljo od 8.-
10.3. 2013 bodo na Dominikovem 
domu dnevi duhovnosti za 
veroučence dekanije Maribor od 4. 
razreda naprej. Zainteresirani se 
prijavite g. župniku.   
 

 Nabirka pretekle nedelje: 
85 eur; Bog vam povrni! 

 

 V Bogu je zaspal 
 

 
Gospod Albin Jančič,  

Rojen 14.2.1927  
v Sv. Juriju v Slovenskih goricah.  

 Stanoval je v Peklu 43, 2000 
Maribor. Pogreb je bil v torek, 

26.2.2013 na pokopališču Dobrava ob 
14.15h. Pogrebna sv. maša je bila 
takoj po pogrebu v naši župnijski 

cerkvi v Košakih.  
Gospod, daj mu večni pokoj;  

in večna luč naj mu sveti;  
naj počiva v miru, amen.  

 
 
 
 
 
 
 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

NEDELJA, 3.3.,  
3. POSTNA NEDELJA, prva v mesecu 

Kunigunda, kraljica; 
9.30 + Franc in Frančiška Kožuh        
          (darovala družina Kožuh);  
+ Drago Bohak ob 8. obletnici smrti    
           (darovala gospa Bohak) 

 
PONEDELJEK, 4.3., 
Kazimir, poljski kraljevič; 
19.00 + Ana Knuplež 

 
ČETRTEK, 7.3., 
Pavel, škof; 
19.00 – po namenu (I.N.) 

 
PETEK, 8.3.,  
Beata mučenka; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 

 
SOBOTA, 9.3.,  
Frančiška Rimska, redovnica; 
19.00  + Jože Kaučič in  
          + p. Franci Pivec OFM    
        (darovala gospa Zofija Kaučič) 

 
NEDELJA, 10.3.,  
4. POSTNA NEDELJA,  

40 mučencev iz Armenije; 
9.30 + Jožef Čeh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molitev tedna 
 

POSTI SE 
 
Posti se pri sodbi drugih, raje odkrij 
Kristusa, ki v njih živi. 
Posti se besed, ki ranijo, napolni se 
s stavki, ki ozdravljajo. 
Posti se nezadovoljstva, napolni se 
z milostjo. 
Posti se naglice, napolni se s 
potrpežljivostjo. 
Posti se pesimizma, napolni se s 
krščanskim upanjem. 
Posti se skrbi, napolni se z 
zaupanjem v Boga. 
Posti se pritoževanja, napolni se z 
občudovanjem življenja. 
Posti se pritiskov, ki ne izginejo, 
napolni se z molitvijo, ki se ne 
neha. 
Posti se vsega, kar te oddaljuje od 
Jezusa, napolni se z vsem, kar te z 
njim zbližuje. 
                               (Neznani avtor) 

  

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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
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. 
 

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