
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 
 

Vsi trije odlomki današnje 
nedeljske Božje besede 
spregovorijo o rojstvu. Današnjo 
nedeljo bi lahko poimenovali tudi 
»nedelja rojstva«! V Svetem pismu 
ima rojstvo neverjetno velik 
pomen. Vsi veliki svetopisemski 
dogodki se začnejo z opisom 
rojstva osebnosti, ki ji že 
napoveduje njeno poslanstvo: Izak, 
Mojzes, Janez Krstnik, Jezus sam. 
Ker smo se odločili, da se ustavimo 
ob današnjem evangeliju s 
težavami in zahtevam današnjega 
človeka, ne moremo drugače, 
kakor da si takoj zastavimo 
vprašanje: kako to, da se v 
zahodnih državah danes rodi tako 
malo otrok, kar velja tudi za našo 
državo? Božič, ki je bil nekoč v prvi 
vrsti praznik otrok, danes to ni več. 
To je praznik odraslih. To, kar ob 
božičnih praznikih vidimo v 
izložbah, so darila predvsem za 
odrasle. Če je bilo nekoč o božiču 
veselje odraslih predvsem, kako 
osrečiti otroke, se danes zdi, da je 
predvsem v tem, kako se osrečiti 
med seboj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedno manj je otrok. V naši deželi, 
kot tudi v številnih drugih, se že 
zapirajo vrtci in osnovne šole ali pa 
se spreminja njihova namembnost. 
Vem, da se dotikam zelo kočljive 
tematike, ki za mnoge predstavlja 
intimno dramo. To želim storiti 
zelo obzirno, z vsem spoštovanjem, 
ki ga premorem, zavedajoč se, da 
na tem področju deluje vse polno 
dejavnikov in zato ne moremo dati 
enoznačne sodbe, ki bi veljala za 
vse primere. Ali je upravičeno reči, 
da so morda ekonomske in socialne 
težave danes večje, kot so bile v 
preteklih obdobjih? Če je čas, ki ga 
živimo, »krizni«, katero obdobje v 
oddaljeni in bližnji preteklosti pa 
to ni bilo? 
Resnična teţava je duhovna 
suhota, izguba ţivljenjskega 
zagona, veselja, poguma, da se 
vrţemo v prihodnost. To je 
izguba neke določene nedolţnosti 
in preprostosti in torej 
sposobnosti strmenja in 
občudovanja ţivljenja in stvari. 
Izguba poezije. Podobni smo 
drevesu, ki izgublja najgloblje 
korenine in se hrani le še s 
površinskimi koreninami. Zaradi 
načrtovanja kmalu ne bo več kaj 
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»načrtovati«, ker bo vse strašansko 
»plitvo«. 
 
Včasih se krivda pripisuje davkom. 
Gotovo je v igri tudi ta dejavnik, 
toda temeljni vzrok upadanja 
rojstev ni ekonomske narave. Če bi 
bilo tako, bi se moralo število 
rojstev povečevati, bolj ko se 
premikamo proti višjim družbenim 
slojem ali pa ko se pomikamo od 
juga proti severu. Vendar vsi vemo, 
da je res prav nasprotno. 
 
Razlog je globlji. Gre za 
pomanjkanje upanja! Če je poroka 
vedno korak vere, je rojevanje 
vsakega otroka vedno dejanje 
upanja. Brez upanja se na svetu ne 
zgodi nobena stvar. Upanje 
potrebujemo, kakor potrebujemo 
kisik za dihanje. Ko je nekdo na 
tem, da omedli, zakličemo tistim, 
ki so mu blizu: »Dajte mu vdihavati 
nekaj močnega!«. Enako bi morali 
reči tudi človeku, ki je prišel do 
točke, da se prepusti toku, da se 
pred življenjem vda: »Dajte mu 
razlog upanja!«.  
Naj nas Kristus, ki prihaja 
prevzame z novim življenjskim 
upanjem! 
 

R. Cantalamessa 

 
 

Sv. adventni čas 
 
Pogosto slišimo, da je božič samo za 
otroke. In res je za mnoge majhne 
otroke čaroben čas migljajočih lučk, 
bleščečih okraskov, daril, zabav, 

pesmi in jaslic. V današnji porabniški 
družbi je božič pravljica. 
Velikokrat slišimo izraz božična 
pravljica. V njej nastopajo angeli, 
pastirji, novorojeni otrok, ki bo 
postal kralj, osliček, kamele, trije 
kralji in zvezda repatica. 
Če k temu dodamo še božička in 
njegove severne jelene in malho 
polno daril, dobimo 
»pocukran«izdelek, ki vsaj za nekaj 
dni prežene bridkost in bolečino 
resničnega sveta. To traja nekaj 
časa, dokler ne pogledamo v 
denarnico, dokler se ne vrnemo na 
delo, v šole, v ranjeno in zlomljeno 
človeško resničnost. 
  
In v tem je prevara tega sveta. Na 
ves glas nam trobijo, uživajte te 
pravljične dneve miru in sreče, 
kupite si čim več daril, obdarujte se, 
odklopite se od resničnosti, zabubite 
se v svoj popek, potem pa nazaj na 
delo do naslednjih praznikov. Ne 
moti me obdarovanje, praznovanje; 
skrbi me odklop od resničnosti. Božič 
je v resnici takrat, ko Jezus postane 
stvaren, resničen. 
Seveda so v božični zgodbi še vedno 
angeli, pastirji, novorojeni otrok, ki 
bo postal kralj, morda osliček in 
zvezda repatica. Ostalo so 
nepotrebni posladkani dodatki. So pa 
tudi stvari, ki so običajno 
zamolčane. Marija je najstniška 
mamica in o njenem otroku govorijo, 
da je nezakonski. Jožef in Marija sta 
brezdomca, klošarja in verjetno brez 
prebite pare. Prisiljena sta bežati za 
golo preživetje in postaneta begunca 
zaradi Herodovega Ijubosumja in 
strahu. Ta isti Herod z največjo 
lahkotnostjo pokolje skupino 



majhnih betlehemskih otrok, da bi si 
tako ohranil svoj politični položaj. 
Revščina, škandal, brezdomstvo, 
nesprejemanje, begunstvo, krutost 
do nedolžnih otrok - vse to zelo diši 
po današnjem resničnem položaju v 
svetu. Če povemo celotno zgodbo, to 
ni več pravljica za otroke. 
To je zgodba o Jezusu. Imenujejo ga 
Emanuel, Bog z nami, z nami deli 
muke in utrujenost, z nami živi v 
temi nesprejemanja in bolečine in 
hkrati s svojim življenjem in 
učenjem kaže na božjo resnico in 
slavo. Postal je kralj, resnični kralj, 
a njegova krona je bila iz trnja, 
njegovo ogrinjalo je bilo popljuvano, 
njegov prestol je bil lesen križ za 
zločince. Večina njegovih podanikov 
so bili Ijudje z roba družbe, revni, 
trpeči in žalostni. Vplivne osebe so 
ga zavrgle, duhovniki so ga prekleli, 
močni so ga obsodili. Vendar je 
zmagal, skupaj z Očetom, ker ga 
smrt ni mogla vkleniti. Vstal je od 
mrtvih, se prikazal učencem in se še 
vedno razodeva tistim, ki ga iščejo v 
sedanjosti. 
Tako je vsa božična skrivnost 
obsežena v besedi Emanuel. Bog z 
nami, Bog na naši strani, Bog s 
človeškim obrazom, Bog, ki trpi z 
nami in za nas, Bog, ki nas pozna po 
imenu. 
 
 

Naša oznanila  
  
 Prispeli so novi Marijanski 
koledarji. Cena enega je 2 eur.  
 
 Prispele so nove Druţinske 
pratike, cena je 5 eur.  

 Prejeli smo zelo zanimivo knjigo 
z naslovom »Črnec v beli koţi«. 
Knjiga govori o življenju slovenskega 
misijonarja p. Mihe Drevenška. Cena 
ene knjige je 15 eur.  
 
 Pred nami je Boţični praznik. Na 
sv. večer (24.12.2013) bomo imeli 
sv. maše kakor običajno in sicer ob 
19h in ob  24h. Na ţalost 
uporabnega dovoljenja za našo 
cerkev nismo uspeli pridobiti in 
bomo zato še do začetka januarja 
2014 redno sv. maše obhajali v Domu 
krajanov.  
 
 V četrtek 26.12.2013 obhajamo 
Štefanovo, ko bomo pri sv. maši ob 
9h blagoslovili sol in vodo.  
 
 V teh dnevih prihaja v Slovenijo 
lučka miru. V naši župniji jo bomo 
slovesno sprejeli danes na 4. 
adventno nedeljo.  
 
 Na razpolago so koledarji s 
podobo papeţa Frančiška, vaš 
prispevek zanje je namenjen za 
gradnjo naše cerkve, Bog povrni! 
 

  Kulturno umetniško društvo 
Nedeljska šola vabi v soboto 
28.12.2013 ob 17h, na boţični 
koncert, ki bo v Domu krajanov v 
Košakih.   PREPEVALI BODO: 
Glasbene skupine KUD Nedeljska 
šola, Komorna skupina Zvon in 
Pevski zbor sv. Jakoba. PRISRČNO 
VABLJENI! 
Sv. maša bo v soboto zato ob 9h 
dopoldan v domu krajanov, 
vabljeni! 
 
 



  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 
NEDELJA, 22.12., 
4. adventna nedelja, 
BOŢIČNA DEVETDNEVNICA, 
Frančiška K. Cabrini; 
 09.00 + Matija Maučec 
(darovala družina Križanec) 

 
PONEDELJEK, 23.12.,  
BOŢIČNA DEVETDNEVNICA, 
Ivo, škof ; 
19.00 + Mirko Sterniša  
          (darovala gospa Silva Zagorc) 

 
TOREK, 24.12., 
BOŢIČNA DEVETDNEVNICA, 
SVETI VEČER, 
Adam in Eva, prva starša; 
19.00  + mama Zorica Štrakl ob 30   
 letnici, + stari starši Cetl in Štrakl       
                         (darovale hčerke) 
 
24.00 + Johana in Stanko Črnčič in  
          + Marija in Franc Šestanj  
              (darovala družina Šestanj) 
 
SREDA, 25.12., 
BOŢIČ – GOSPODOVO ROJSTVO, 
Anastazija, mučenka; 
9.00 + Jože Kaučič in  
        + p. Franci Pivec OFM     
        (darovala gospa Zofija Kaučič) 

 
ČETRTEK, 26.12., 
Štefan, diakon,  
Dan samostojnosti – drţavni 
praznik ; 
9.00 + starši Miholic in Prša,  
        + Vlado Miholic  
         (darovala družina Miholic)  

PETEK, 27.12., 
Janez, apostol in evangelist; 
19.00 + župljani in dobrotniki naše  
            župnije 

 
SOBOTA, 28.12., 
Nedolţni otroci, mučenci; 
9.00 + Jože Jazbec  
        (darovala gospa Silva Zagorc) 

 
NEDELJA, 29.12., 
Nedelja sv. druţine, 
Marcel, opat; 
09.00 + Roza Slana (8. obl. smrti) in 
vsi + sorodniki 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

