
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Zadnja adventna nedelja naj bi 
nas neposredno pripravila na 
božič. Nakupovanje bi moralo biti 
že za nami in smo zato morda 
malce bolj pripravljeni razmišljati 
o verski vsebini praznika. 
Adventno bogoslužje nam 
predstavi dva velika vodnika na 
poti do božiča: Janeza Krstnika in 
Marijo. V pravoslavnih cerkvah sta 
ikoni teh dveh svetnikov 
postavljeni na desni in levi strani 
vrat, ki vodijo v presveto 
svetišča, kjer je postavljen 
daritveni oltar. Sta kot 
»vratarja«, ki vernika popeljeta v 
Kraljevo bližino. 

Oznanilu Janeza Krstnika smo 
prisluhnili v eni od preteklih 
nedelj. Zdaj 
nas predhodnik izroča materi, da 
bi ona dopolnila našo pripravo na 
božič. Današnji evangelij namreč 
spregovori o Marijinem obisku pri 
Elizabeti, ki se sklene 
z Magnifikatom: 

 

 

 

 

 

 
»Moja duša poveličuje Gospoda, 
moje srce se raduje v Bogu, 
mojem Zveličarju; ozrl se je na 
nizkost svoje dekle.« Tukaj se 
evangeljski odlomek konča, 
toda Magnifikat nadaljuje z 
besedami: »Mogočne je vrgel s 
prestola in povišal je nizke; 
lačne je napolnil z dobrotami 
in bogate je odpustil prazne.« 
Marija nam pomaga, da spet 
postavimo stvari na pravo mesto 
in da se ne damo prevarati. 
Govori nam, da se najgloblje 
vrednote pogosto skrivajo med 
nizkimi; da se stvari, ki najbolj 
vplivajo na zgodovino (kot je 
Jezusovo rojstvo) zgodijo sredi 
med njimi, ne pa na velikih 
svetovnih prizoriščih. Betlehem je 
bil med »najmanjšimi Judovimi 
mesti«, pravi današnje prvo 
berilo, a se je prav v njem rodil 
Mesija. Bog daj, dragi bratje in 
sestre, da bi tudi mi v sv. 
adventnem času vse stvari spet 
postavili na svoje mesto!                                   

                       R. Cantalamessa 
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Sveti adventni čas 

S prvo adventno nedeljo v 

Katoliški Cerkvi začenjamo novo 

cerkveno leto in čas duhovne 

priprave na boţič. Za razliko od 

postnega časa, ki ga obhajamo 

kot pripravo na veliko noč in 

traja štirideset dni, adventni čas 

ni omejen na točno število dni. 

Gospodovo rojstvo in prazniki, 

ki mu sledijo - sv. trije kralji, 

Jezusov krst in svečnica - so 

priloţnost za poglobitev vere. 

Veselje ob Novorojenem pomeni 

veselje ob novem ţivljenju in 

lahko simbolično nagovarja tudi 

k radosti nad lastnim ţivljenjem. 

Pomen adventnega časa 

Simbolika rojstva in novega 
začetka je vtkana v potek 
celotnega cerkvenega leta. 
Dogodki ne pomenijo le 
spominjanja Božjih del v 
zgodovini odrešenja in poti skozi 
galerijo svetnikov, ampak tudi 
aktualizacijo Božjih sporočil za 
sedanji trenutek. K zunanjim in 
materialnim pripravam na 
praznike sodi tudi duhovna 
priprava v osebni molitvi in 
duhovni poglobitvi, kar lahko 
vključuje prejem zakramenta 

sprave, razne odpovedi, post, 
dobra dela ali miloščino. 

Latinska beseda adventus pomeni 
prihod. Poznamo dva Gospodova 
prihoda. Gospod je prvikrat na 
svet prišel kot človek, rojen iz 
Device Marije, njegov drugi 
prihod pa pričakujemo na sodni 
dan. Kristjani verujemo v 
Gospodovo nevidno prihajanje v 
srca ljudi po delovanju Svetega 
Duha oziroma v skrivnostno Božjo 
navzočnost v srcu vsakega 
človeka, kar lahko razumemo in 
dojemamo samo v moči vere. 
Adventni čas ima dvojen značaj: 
je čas priprave na slovesno 
praznovanje Gospodovega 
rojstva, 25. decembra, hkrati pa 
je to čas, ko nas spominjanje 
usmerja k pričakovanju drugega 
Kristusovega prihoda ob koncu 
časov. 

Adventni venec in štiri sveče 
Znamenje zunanje priprave na 
božič je adventni venec s štirimi 
svečami, ki ponazarjajo štiri 
adventne nedelje. Naraščanje luči 
simbolizira rast dobrega v 
življenju. Okrogla oblika pomeni 
popolnost in večnost. Zimzelene 
veje govorijo o življenju, o 
Jezusu Kristusu, ki prihaja med 
nas. Vijolična barva predstavlja 
upanje, da bo tema premagana. 
Štiri sveče, ki so lahko samo v 
vijolični ali beli barvi, 
predstavljajo štiri mejnike 



(stvarjenje, učlovečenje, 
odrešenje in konec sveta); štiri 
strani neba, kar govori o 
univerzalnosti Kristusovega 
učlovečenja za ves svet in vse 
ljudi; štiri letne čase, kar pomeni, 
da je bilo Kristusovo rojstvo 
pomembno ne samo za tisti 
zgodovinski čas, v katerem je 
živel na Zemlji, ampak je 
pomembno za vse čase in vsako 
dobo. Sveče predstavljajo tudi 
človekovo življenje - prižgana 
sveča je vsak trenutek manjša, 
kar govori o tem, da smo vedno 
bliže sklepu življenja in nas 
spominja na tuzemsko minljivost. 
Na prvo adventno nedeljo 
duhovniki blagoslovijo venec, pri 
tem pa prižgemo prvo svečo, na 
drugo adventno nedeljo poleg 
prve prižgemo tudi drugo – in tako 
naprej do četrte adventne 
nedelje, kar pomeni, da je v 
času, ko se bližamo rojstvu Jezusa 
Kristusa, v prostoru vedno več 
svetlobe. V duhovnem smislu to 
pomeni, čim bliže smo Bogu, tem 
več je svetlobe tudi v naših 
življenjih.  

 

 Naša oznanila 
 
 
 Pred nami je sv. adventni čas 
in Božično praznovanje. To je 
tudi čas poglobljenega 
bogoslužnega in molitvenega 
dogajanja. Zato vabimo k 

cerkvenemu pevskemu zboru 
nove člane, pevce in pevke.  
Gospem se za njihov trud in 
požrtvovalnost iskreno zahvalimo. 
Zelo želimo in vabimo, da se 
ženskemu petju v našem zboru 
pridruži tudi moško petje. Pevski 
zbor ima vaje vsako sredo ob 
19h oziroma po sredini večerni 
sv. maši.  Prav tako vabljeni tudi 
k sodelovanju v otroški in 
mladinski pevski zasedbi naše 
župnije. 
 
 Še vedno obhajamo  Boţično 
devetdnevnico. Otroke čaka vsak 
večer posebno darilo, vse pa 
veliko veselja ob prepevanju 
starodavnih adventnih napevov, ki 
razodevajo bližino božičnega 
praznika. Vabljeni! 
 
 Kakor vsako leto tudi v 
letošnjem adventnem času velja 
vabilo, da vsak izmed nas opravi 
dobro adventno spoved. Ni 
pomembno kje – pri frančiškanih,  
v stolnici ali v domači župniji. Pri 
nas je priložnost za spoved vedno 
v soboto pred sv. mašo – v času 
molitvene ure in po dogovoru. 
Vabljeni!   
 
 Sv. maša na sveti večer bo 
letos samo ob 19h in sicer v Domu 
krajanov v Košakih. Uporabnega 
dovoljenja še nimamo, za enkrat 
torej ostajamo v Domu krajanov.  
 



 Danes prihaja med nas Luč 
miru iz Betlehema, ki jo prinašajo 
naši skavti in skavtinje. S svojim 
prostovoljnim prispevkom 
podprete njihovo plemenito 
poslanstvo vzgoje mladega rodu. 
Bog povrni!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
 
4. ADVENTNA NEDELJA,  
Peter Kanizij, duhovnik, 
cerkveni učitelj, 21.12.; 
09.00 + starši Rozalija in David   
Križanec, + brat in sestri,  
+ starši Kopše, za Božjo pomoč 
 
PONEDELJEK, 22.12., 
Hunger, škof; 
19.00 – za zdravje v družini 
(darovala gospa Marta 
Nikitenko) 

 
TOREK, 23.12., 
Ivo, škof; 
19.00 + Terezija Flis 
 

 

SREDA, 24.12.,  
Adam in Eva, prastarši; 
19.00 + žena Zorica Štrakl  
      in + starši Cetl 

 
ČETRTEK, 25.12., 

  Boţič – Gospodovo rojstvo;  
  09.00 + župljani in dobrotniki    
              naše župnije 
 
PETEK, 26.12., 
Štefan, diakon, prvi mučenec;  
09.00 + Štefka in Jože Vrečko 

 
SOBOTA ,27.12., 
Janez, apostol in evangelist;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Vlado Miholic, njegovi+ 
starši, + starši Prša 
 
NEDELJA SVETE DRUIŢINE, 
14.12., Nedolţni otroci, 
mučenci;  
09.00 + mama Roza Slana,  
+ sorodniki in prijatelji 
 
 

 

 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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