
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                              

Božja beseda 

 
»Ne boj se! « 
                                                           (Mt 1,20) 

                                              

Beseda o Besedi 
 

 
 Dragi bratje in sestre! 

 
Le še nekaj dni nas loči do Božičnega 
praznika. Ob besedi Božič nam 
prihaja na misel marsikaj: družina, 
praznovanje, veselje, radost, 
toplina, ljubezen. Vse to so stvari, ki 
jih človek nujno potrebuje za svoje 
življenje. 
 
Danes se želimo še posebej poglobiti 
v današnji evangeljski odlomek. 
Predstavi nam skrivnost učlovečenja 
– skrivnost, ki nam bo vedno ostala 
zakrita - Bog iz svoje neskončnosti 
prihaja med nas kot človek. Ob tej 
temeljni resnici krščanstva 
pomislimo, kakšen čar in sporočilo 
ima torej krščansko sporočilo za 
današnji moderni čas, ali bolj 
konkretno, zate in zame? 
 
Če se ustavimo zgolj pri zunanjem 
izgledu praznovanja božičnega 
praznika v zahodni kulturi, se zrel 
človek lahko skorajda malce zgrozi –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
preveč poudarka je namreč na 
zunanjosti. Če ostanemo zgolj pri tem, 
potem je vse skupaj le prazna okrašena 
škatla brez vsebine. 
 
Katero alternativo lahko v ta 
porabniški svet, ki se zdi vsega 
prenapolnjen, še prinese krščanstvo? 
Kaj se s prihodom Božjega sina v ta 
svet kvalitativno spremeni?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovor je zelo preprost in močan: 
UPANJE. Ko Bog postane človek, to za 
človeka pomeni, da Bog nad njim nikoli 
ne obupa. To pomeni, da tudi človek 
nad sočlovekom nima nikoli pravice 
obupati, in to pomeni prav tako, da 
človek sam ne sme nikoli obupati nad 
samim seboj. Upanje je torej tista 
krepost, ki nam jo prinaša Božični 
praznik in Bog daj, da bomo v teh 
dnevih zares napolnjeni z upanjem, ki 
je Božja krepost, da bi mogli tudi v teh 
težkih časih deliti upanje s tistimi, ki 
jim ga zmanjkuje.   

Igor Novak, župr.  
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SVETI ADVENTNI ČAS 

  
 

Smisel sv. adventnega časa 
 
V slikanju, da je prava sreča v tem 
koliko imaš in ne v tem kar si, je 
največja 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. 
Bog ni božiček, ki živi odmaknjeno 
življenje na severnem polu in nas 
enkrat na leto razveseli s svojim 
prihodom in se naslednje jutro že spet 
vrne v svojo kočo. Dva tisoč let ni 
zmanjšalo sijajnosti čudeža, slava se ni 
zmanjšala. Ta Jezus v hlevčku je naš 
Emanuel, naš Odrešenik, naš brat in 
prijatelj, naš Gospod in Bog. 
Tako smo tudi mi del te nikoli končane 
zgodbe o resnici in slavi Besede, ki je 
postala meso. 
Naša srca so lahko zaprta vrata gostiln 
in prenočišč ali pa jasli, v katere bo 
položen Jezus. Lahko smo pastirji, ki 
veselo tečejo pozdravit otroka, 
duhovniki, ki vse skupaj zavrnemo kot 
le še en izbruh verske blaznosti, ali pa 
kot Herod, ki na Jezusa gleda kot na 
grožnjo, ki jo mora odpraviti. 
Jezusovemu rojstvu se lahko 
približamo z utrujenim cinizmom 
odraslih ali z otroško odprtostjo in s 
čudenjem. 

 (povzeto po:  www.kapitelj.com)  

http://www.kapitelj.com/


ZA OTROKE IN MLADE 

  

Morska zvezda 
 
Nekega dne sem se sprehajal po 
obali, kot to počnem ponavadi. Mojo 
pozornost je pritegnil majhen deček, 
ki je zavzeto nekaj iskal po pesku in 
tekal sem ter tja po obali. Začel sem 
opazovati, kaj počne. Deček se ni 
pustil motiti. Kar naprej se je 
sklanjal, nekaj pobiral s tal, nato 
stekel do vode in stvar, ki jo je držal 
v roki, zalučal z vso svojo močjo čim 
dlje v morje. Ko sem že nekaj minut 
opazoval ta spektakel, sem le stopil 
do njega in ga vprašal, kaj počne. 
 
Ves zadihan je zavzdihnil:"Valovi so 
tako močni, da odplavijo morske 
zvezde iz morja. Te se nato v pesku 
in soncu posušijo. Če bi jih pustil 
tukaj, bi umrle. Zato jih pobiram in 
mečem nazaj v morje, kjer so varne 
pred sončnimi žarki." 
 
Za nekaj trenutkov sem utihnil in 
premišljeval o dečkovem odgovoru. 
Nato sem mu z vso svojo nežnostjo 
rekel: "Ljubi deček, tukaj je obala 
dolga več tisoč milj in v vodi je na 
tisoče morskih zvezd. Tudi če bi cele 
dneve metal zvezde v morje, ne bi 
nikoli rešil vseh. Na tisoče jih bo 
ostalo na obali in se posušilo. Delež 
teh, ki jih boš rešil, pa bo tako 
majhen, da se niti ne splača." 
V tem trenutku se je deček ponovno 
sklonil in pobral morsko zvezdo, ki 
mu je ležala pod nogami. Kljub vidni 
utrujenosti jo je z vso svojo močjo 
zalučal v morje.  
Nato se je zazrl v moje oči in rekel: 
"Splačalo se je za to zvezdo."  
 

NAŠA OZNANILA  
 
 Obhajanje božičnih slovesnosti 
bo, kakor lansko leto tudi letos že 
potekalo v naši novi cerkvi. Za 
razliko od lani bomo imeli letos na 
božični večer dve sv. maši, in sicer: 
 
 - sv. maša ob 19. uri: takrat bodo 
tudi žive jaslice, pred sv. mašo bo 
kratka božična igra naših 
veroučencev, nato blagoslov jaslic 
in otrok. Pri sv. maši bo prepeval 
naš odrasli pevski zbor. K sv. maši 
povabljeni vsi, posebno najmlajši. 
Po sv. maši se bomo ogreli s toplim 
napitkom.  
 
- sv. maša ob 24. uri: bo slovesna 
sv. maša, posebej vabljeni 
pohodniki z baklami, pri sv. maši bo 
prepeval naš mladinski pevski zbor. 
Po sv. maši se bomo ogreli s toplim 
napitkom.  
 
Cerkev bomo ogrevali, tako da bo 
vse pripravljeno za čim lepše 
doživljanje božične skrivnosti. 
Prisrčno vabljeni! 
  
 
 V obdobju od 26. decembra do 9. 
januarja bo g. župnik vsak dan od 
16. ure naprej blagoslavljal vaše 
domove. Če želite, da vas obišče na 
domu, mu prosimo sporočite na 
njegov telefon. 
 
 8. in 9. januarja bodo po naši 
župniji romali trikraljevski  koledniki 
– Sv. Trije kralji; če želite, da vas 
obiščejo, sporočite g. župniku.   
 



Sv. maše v decembru 
 

Sv. maše bodo v mesecu  
decembru »locirane« sledeče: 

- sveti večer: ob 19h nova cerkev 
                      ob 24h nova cerkev  
- Božič: ob 9.30 nova cerkev 
- nedelja Sv. Družine (26.12.): 
             ob 9.30 nova cerkev  
                         --- 
ČETRTEK, 16.12. začetek božične 
devetdnevnice 
19 -  za zdravje  
PETEK, 17.12. 
19 -  župljani in dobrotniki naše 
župnije 
SOBOTA, 18.12. 
19 -  Jože in Dragica Fras 
 
NEDELJA, 19.12.,  
4. ADVENTNA NEDELJA –  
V NOVI CERKVI 
9.30 – v zahvalo za prejete milosti v 
tem in v preteklih letih  
 
PONEDELJEK, 20.12. 
19 –  župnik p. Franci Pivec (OFM)  
TOREK, 21.12. 
19 – za zdravje 
SREDA, 22.12 
19 – za zdravje  
ČETRTEK, 23.12. 
19 – po namenu   
 
PETEK, 24.12., SVETI VEČER 
19 -  mama Johana Črnčič in starši 
Šestanj 
24 -  Ivan Selinšek  
 
SOBOTA, 25.12., BOŽIČNI PRAZNIK 
9.30 -  Anica Stepančič 
 
NEDELJA SV. DRUŽINE, DAN 
SAMOSTOJNOSTI, 26.12. 
9.30 -  starši Miholic in Prša 

Molitveni kotiček  
 
 

Oče, daj mi najlepši, največji dar,  
najdragocenejše, kar imaš: JEZUSA! 
Ko sem bolan, daj mi Jezusa,  
kajti On je Zdravje. 
Ko sem žalosten, daj mi Jezusa,  
kajti On je Veselje. 
Ko se počutim slabotnega, daj mi  
Jezusa, kajti On je Prijatelj. 
Ko se počutim zvezanega,  
daj mi Jezusa, kajti On je Svoboda. 
Ko se počutim obupanega, daj mi  
Jezusa, kajti On je Zmaga. 
Ko se počutim v temi,  
daj mi Jezusa, kajti On je Luč. 
Ko se počutim grešnega, daj mi Jezusa,  
kajti On je Odrešenik. 
Ko potrebujem Ljubezen, daj mi Jezusa,  
kajti On je Ljubezen. 
Ko potrebujem kruha, daj mi Jezusa,  
kajti On je Kruh življenja. 
Ko potrebujem denarja, daj mi Jezusa,  
kajti On je neskončno Bogastvo. 
Oče, na katerokoli mojo prošnjo, v  
kakršnikoli potrebi, mi odgovori z eno 
samo besedo, s svojo večno besedo: 
JEZUS. 

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 nakažete 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 župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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