
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boţja Beseda 
 

 

 »Od kod imaš živo vodo?« 
                                                     (Jn 4, 11) 

                                              

Beseda o Besedi 
 

Ko je Jezus zapustil Judejo in se je na 
poti v Galilejo ustavil v Samariji, je ob 
Jakobovem studencu utrujen sedel. 
Prišla je Samarijanka, da bi zajela 
vode, in Jezus jo je poprosil, naj mu je 
da. Začudila se je, da Jud prosi 
Samarijanko za vodo, saj ta naroda 
med seboj nista govorila. Jezus ji je 
odvrnil: »Ko bi poznala dar Boţji in kdo 
je, ki ţeli, da mu daš vode, bi ga ti 
prosila in dal bi ti ţive vode.« Ţena 
odvrne: »Gospod, nimaš s čim zajeti in 
vodnjak je globok, od kod imaš torej 
ţivo vodo. Si mar ti večji kot naš oče 
Jakob, ki nam je dal ta vodnjak, da iz 
njega vsi pijemo.« Jezus je odvrnil: 
»Kdor pije to vodo, bo spet ţejen, kdor 
pa bo pil vodo, ki mu jo bom dal jaz, 
ne bo ţejen in bo v njem postala 
studenec vode v večno ţivljenje.« Ţena 
mu reče: »Gospod, daj mi te vode, da 
ne bom ţejna in ne bom hodila sem 
zajemat.« Ţena mu je torej verjela po 
nekaj besedah in v njem videla preroka 
ter dejala: »Vem, da pride Mesija, ki 
se imenuje Kristus, ko pride, nam bo 
oznanil vse.« 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jezus ji odvrne: »Jaz sem ta, ki govori s 
teboj.« Ţena je prepustila vrč in odšla v 
mesto povedat ljudem, kaj je doţivela. 
Ljudje so ji sledili in prišli k Jezusu. 
Medtem so ga učenci, ki so prinesli 
hrano, prosili, naj jé, a je odvrnil: »Jaz 
imam za ţiveţ jed, ki je vi ne poznate. 
Moja jed je, da izvršujem voljo tistega, 
ki me je poslal, in da dovršim njegovo 
delo. Pravite, da bo kmalu ţetev, 
poglejte, da so polja bela za ţetev. 
Ţanjec bo prejel plačilo, ker spravlja sad 
za večno ţivljenje. In skupaj se bosta 
veselila sejalec in ţanjec.« 
Samarijani, ki so prišli k njemu, so ga 
prosili naj ostane pri njih. Ostal je le dva 
dni, ker se mu je ful mudilo. Še mnogo 
več Samarijanov je verovalo vanj in v 
njegove besede. Dejali so: »Ne verujemo 
zaradi pripovedovanja ţene, marveč ker 
smo ga sami slišali in vemo, da je on 
resnično zveličar sveta.« 
Veliko vprašanj se mi je odpiralo ob 
obširni Boţji besedi. Koliko Njegove 
besede, ki jih je izrekel takrat, veljajo 
danes. Kot najpomembnejša se mi je 
vtisnila beseda, vera, verujem, 
verjamem. Vera – kakšna je danes moja, 
tvoja, njegova, naša? Verjamem – komu, 
kaj, kdaj, zakaj, kako trdno? Verujem –  
v koga, v kaj, kako čvrsto, kako dolgo? 
 
Verujem v IZVIR, ki teče, rešuje, 
osrečuje, ki vodi v večno ţivljenje! 
 

Joţe KRIŢAN 
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Praznik GOSPODOVEGA 
OZNANJENJA 

 
Praznik Gospodovega oznanjenja ni v 
času med letom, temveč je v postnem 
času. Gospodovo oznanjenje je Gospodov 
in Marijin praznik. Seveda je bolj 
Gospodov, kar dokazuje skrivnost, ki jo 
slavimo: Kristusovo učlovečenje in 
Marijin pristanek da se Kristus učloveči 
pod njenim srcem. 
Na to nas opozarja papeţ Pavel VI. v 
spodbudi o Marijinem češčenju. 
 „Prazniku učlovečene Besede smo v 
rimskem koledarju upravičeno vrnili 
staro ime 'Gospodovo oznanjenje'. Toda 
praznujeta in slavita se skupno Kristus in 
Marija, namreč Beseda, ki postane 'Sin 
Marije' (Mr 6, 3), in Devica, ki postane 
Boţja mati“. 
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. 
Vendar je vprašanje, kateri datum je bil 
izhodišče za drugega. Nekateri 
zgodovinarji namreč mislijo, da je 
izhodišče oznanjenje, ne boţič. 
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 laudicejski 
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. 
Praznik ne spominja samo na Marijin 
„zgodi se“, saj je pravzaprav njen zgodi 
se spomin tistega odrešenjskega zgodi 
se, ki ga je izrekla učlovečene Beseda ob 
prihodu na svet: „ Glej prihajam, da 
izpolnim, o Bog tvojo voljo“ (Heb 10, 7). 
Ko je papeţ Pavel VI. Vrnil prvotno ime 
Gospodovo oznanjenje, je na prvo mesto 
postavil Kristusov zgodi se; s tem pa 
nikakor ni hotel izključiti Marijinega, 
temveč ga je ţelel najtesneje povezati s 
Sinovim v delu odrešenja. 
Bogosluţje nas ob tem praznovanju 
usmerja na Kristusa in Marijo. Na 
Kristusa, ki postane človek, izpolnjuje 
Očetovo voljo in tako uresničuje delo 
odrešenje človeškega rodu. Na Marijo, ki 
s svojim zgodi se pristane, da bo 
Kristusova mati, s tem pa stopi v 
zgodovino odrešenja kot soodrešiteljica. 
„Devica Marija je bila skupaj z 
učlovečenjem Boţje Besede od vekomaj 
vnaprej določena za Boţjo Mater in je po 
sklepu Boţje previdnosti postala na tej 
zemlji vzvišena mati Boţjega Odrešenika, 
na docela edinstven način velikodušna 
druţica in poniţna Gospodova dekla. 

Ko je Kristusa spočela, rodila, hranila, 
ga v templju darovala Očetu in ko je 
trpela skupaj s svojim Sinom, 
umirajočim na kriţu, je s pokorščino, 
vero, upanjem in gorečo ljubeznijo na 



popolnoma edinstven način sodelovala 
pri Odrešenikovem delu za obnovitev 
nadnaravnega ţivljenja v dušah. S tem 
nam je postala mati v redu milosti“  
(C 61). 
Vir: France Oražem; Leto Kristusove 
skrivnosti 92 – 93 
 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 

 Prejšnjo nedeljo smo blagoslovili 
Slomškovo sliko »romarico«. V sv. 
postnem času  bo vsako nedeljo ob 
16h popoldan ena družina iz naše 
župnije  na svoj dom sprejela 
Slomškovo sliko, povabila k molitvi 
svoje sorodnike in sosede. Po sv. maši 
prosimo, da se druţine, ki ţelijo tako 
srečanje prirediti na svojem domu 
vpišejo v seznam.  
 

 Z današnjim dnem končujemo  
»Teden druţine«.   
Danes po sv. maši so naši otroci v 
kratki materinski proslavi svojim 
staršem s pesmijo in z besedo 
čestitali ob Materinskem dnevu – 
hvala vsem, ki ste pri tem dogodku 
tako ali drugače pomagali!  
 
 

 Po lanski predstavi "Jona, besni 
prerok" je Katoliški študentski center 
Sinaj medse zopet povabil Gregorja 
Čušina. Tokrat se nam bo predstavil z 
monokomedijo "Pešec". Predstava 
bo v torek, 29. marca 2011, ob 19.30 
v Slomškovi dvorani na Slomškovem 
trgu 20, Maribor. Lepo vabljeni! 

 

 Včeraj 26. marca 2011 je bilo v 
dopoldanskih urah srečanje članov 
ŽPS iz vse nadškofije v ţupniji Ptuj – 
Sv. Oţbalt. Hvala tistim članom ŢPS, ki 
ste se srečanja udeleţili. 
 
 Pred nami je prvi četrtek, petek in 
sobota v mesecu aprilu, ko bodo 
potekale poboţnosti po ustaljenem 

redu. Na prvi petek bo g. ţupnik 
obiskal in obhajal ostarele na domu, 
prihodnja nedelja pa je ţe prva v 
mesecu aprilu, ko se vam še posebej 
zahvalimo za vaše darove za gradnjo 
naše nove cerkve.  

 

 V soboto 9. aprila 2011 ob 16h bo 
sv. maša v novi cerkvi, takoj po maši pa 
bo revija pevskih zborov, prostovoljni 
darovi bodo namenjeni za našo novo 
cerkev. Vabljeni! 
 

 V soboto v dopoldanskih urah bo na 
dvorišču Škofijske gimanzije v Mariboru 
prireditev za mlade – »Mladi fest«. 
Vabljeni! 
 

 V četrtek 31. marca ob 18h bo na 
Škofijski gimnaziji v Mariboru literarni 
večer o Evdardu Kocbeku. Vabljeni! 
 

 V soboto ob 19.30 bo 3. srečanje 
biblične skupine v Domu krajanov. 
Skupina je odlična priložnost za delo s 
Svetim pismom, zato je g. župnik 
skupaj s sodelavci sprejel odločitev, da 
ste vsi sodelavci pri župnijskem listu in 
vsi bralci in bralke beril, dolžni redno 
prihajati na biblična srečanja. 
Srečujemo se redno vsako 1. in 3. 
soboto v mesecu po večerni sv. maši. 
Ne pozabimo, Sveto pismo je velik 
zaklad naše vere, vsak kristjan, 
posebni pa najožji sodelavci so smo 
poklicani k odkrivanju tega zaklada.   
Razmišljali in molili bomo ob evangeliju 
4. postne nedelje: Jn 9, 1-41.  
Prisrčno vabljeni! 
 

 V dnevih od 27.do 29. aprila 2011 smo 
na ţupnijskem romanju v MeĎugorju. 
Prispevek za romanje je 120 EUR, 
prosimo vas, da se čim prej prijavite pri 
g. Joţetu Kaučiču in mu izročite 
predplačilo 60 EUR. Vabljeni! 
 

 Nabirke: 
     2. postna nedelja: 110 EUR 

praznik sv. Jožefa: 50 EUR 
Bog vam povrni! 



Sv. maše: marec, april  
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
*** 

3. POSTNA NEDELJA, 27.3., 
Rupert Salzburški, škof 
9.30 + Ljudmila Gosak   
 
PETEK, 1.4., PRVI V MESECU 
Tomaž Toletinski,  
misijonar in mučenec 
19.00 + Johana Črnčič ob 12. 
obletnici smrti  

 
SOBOTA, 2.4., PRVA V MESECU 
Frančišek Paolski,  
redovni ustanovitelj, 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 
19.30 – srečanje biblične skupine v 
Domu krajanov v Košakih 
 
4. POSTNA NEDELJA, 3.4., 
PRVA V MESECU 
Sikst I., papež, mučenec 
9.30 + moţ, oče, dedek, pradedek in 
tast Ivan Golob (5. obletnica smrti)   

 
 
 

Molitveni kotiček  
 

Po s t n a   m o l i t e v 
 

Gospod, v tem postnem času se 
obračamo k tebi. Pomagaj nam,  
da bomo znali biti solidarni z vsemi,  
ki trpijo zaradi različnih krivic.  
Še posebej pa nam nakloni milost, 
da bomo znali biti na pravi način 
solidarni z vsemi, ki jih je bolečina ali 
praznina pripeljala do odvisnosti. 
Gospod, v človeški podobi si se 
odpovedal vsemu in za vse  
nas odšel na kriţ.  

 

Naj v tvojem neizmerno velikem  
dejanju najdemo moč za naše  
majhne in konkretne odpovedi,  
ki bodo prinašale veselje  
našim bliţnjim.  
 

Pomagaj nam,  
da bomo v letu krščanske dobrodelnosti  
pripravljeni pomagati trpečim s svojo 
odpovedjo in dobrimi deli ter tako nositi  
upanje v novo ţivljenje. 
Amen. 
 

 

 

 

Naši dragi pokojni 
 

Umrl je g. Stanko Črnčič, 
Počehova 39, Maribor. 

Pogreb bo v torek 29.3.2011 
ob 13.45h na pokopališču Pobrežje. 

Sv. maša zadušnica bo  
takoj po pogrebu v  

župnijski cerkvi na Pobrežju. 
Gospod daj mu večni pokoj, 
in večna luč naj mu sveti; 
naj počiva v miru, amen. 

 

 
 

 

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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
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