
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.'« Ne 
poznam druge močnejše 
interpretacije tega odlomka, kot 
je črnska duhovna pesem z 
naslovom Go down Moses. Razlog 
je preprost. Te pesmi so se 
porodile med ljudstvom, ki je 
prav tako izkušalo suženjstvo 
kakor Judje v Egiptu. Izkustveno 
so poznali grenkobo in izkušali so 
isto hrepenenje po osvoboditvi. 
»Pojdi, Mojzes, stopi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dol v Egipt in reci staremu 
faraonu: Odpusti moje ljudstvo, 
da odide.« Ta odpev se poje s 
tako slovesnim in globokim 
tonom, da je mogoče skoraj 
občutiti veličino in avtoriteto 
tistega, ki govori. Tu smo priča 
rojevanja pashe – velike noči. 
Pasha nima svojega izvora na 
zemlji, ampak v nebesih. Porodi 
iz Božjega sočutja, ki sliši vpitje 
zatiranih, vidi trpljenje in se 
odloči, da bo posredoval. Pasha je 
beseda, ki jo v teh dneh pogosto 
slišimo in ima središčno mesto v 
krščanski verski govorici. V 
svetopisemski govorici 
spreobrnjenje ne pomeni 
prehoda iz enega kraja v drug 
kraj, ampak predvsem prehod iz 
enega načina življenja v 
drugega.           R. Cantalamessa 
 
 
 

Naša oznanila 

 
 V tem tednu bo verouk potekal 
po običajnem urniku! 
 

Leto XVII., 
št. 336, 
3.postna  
nedelja; 

28.2.2016 

 

3. postna nedelja  

 Leto XVII., 
 št. 336, 
3. postna    
 nedelja; 

 28.2.2016 



 Za nami je vizitacija našega 
mariborskega nadškofa Alojzija 
Cvikla. Njegov obisk in srečanje z 
nami je bilo zelo lepo in 
spodbudno za naše delo v 
prihodnosti – še posebej v tem 
letu. Bogu hvala! 
 
 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota z običajnimi 
pobožnostmi. Na prvi petek bo g. 
župnik obiskal in obhajal starejše 
na domu. Bog povrni za vaš 
prvonedeljski dar za našo župnijo! 
 
 V nedeljo pred nami - na 4. 
postno nedeljo 6. marca, bomo 
imeli t.i. »košaški križev pot«. 
Ob 15h se zberemo na župnijskem 
dvorišču, ko bomo peš poromali 
do križa na Stolnem vrhu – 
vabljeni!  
 
 
 

 Sv. maše pred nami 
 
3. POSTNA NEDELJA, 28.2.,  
Roman, opat; 
09.00 + Drago Bohak 
 

 
PONEDELJEK, 29.2.,  
Osvald, škof; 
19.00 - v zahvalo  
 
TOREK, 1.3.,  
Zorko, škof; 
19.00 + p. Franci Pivec  
            in Jože Kaučič  
 

SREDA, 2.3.,  
Neža Praška, klarisa, opatinja; 
19.00 – za zdravje 
 
ČETRTEK, 3.3., prvi v mesecu,  
Kunigunda, kraljica; 
19.00 + Viktor Kodrič (osmina) 
 
PETEK, 4.3., prvi v mesecu,  
Kazimir, poljski kraljevič;  
19.00 - za nove duhovne poklice 
 
SOBOTA,5.3., prva v mesecu, 
Olivija, mučenka; 
19.00 – za družine v stiski 
 
 
4. POSTNA NEDELJA, 6.3., prva 
v mesecu, Nika, redovnica; 
09.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije  
15.00 – križev pot na Stolni vrh 
 
 
 

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 
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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