
 Sv. maše v decembru 
 so v Domu krajanov:        
 izjema je božični večer  
in sam Božič 
 
PONEDELJEK, 19.12., 
Božična devetdnevnica, 
Urban V., papež; 
18.00 + Jože Kaučič 
 
TOREK, 20.12.,  
Božična devetdnevnica, 
Vincencij, duhovnik; 
19.00 + Jože Kaučič 
 
SREDA, 21.12., 
Božična devetdnevnica, 
Peter Kanizij,  
duhovnik in cerkveni učitelj;  
19.00 + Jože Kaučič 
 
ČETRTEK, 22.12., 
Božična devetdnevnica, 
Justina redovnica; 
19.00 + Jože Kaučič 
 
PETEK, 23.12.,   
Božična devetdnevnica, 
Janez Kancij;  
19.00 + Wolf Marija in Friderik 
 
SOBOTA, 24.12., OBE POLNOČNICI 
BOSTA V CERKVI, 
Adam in Eva, Sveti večer; 
19.00 + starši Črnčič in Šestanj 
24.00 + Wolf Frančiška in Anton    
 
NEDELJA, 25.12., MAŠA V CERKVI 
BOŽINI PRAZNIK – Gospodovo rojstvo 
Anastazija, mučenka 
9.30 + župljani in dobrotniki  
          naše župnije 

Molitev tedna  
 

Angel Gospodov je oznanil Mariji 
- in spočela je od Svetega Duha. 
Zdrava Marija ... 
Glej dekla sem Gospodova 
- zgodi se mi po tvoji besedi.  
Zdrava Marija ... 
In Beseda je človek postala 
- in med nami prebivala.  
Zdrava Marija ...  
Prosi za nas sveta božja porodnica. 
- Da postanemo vredni obljub 
Kristusovih. 
  
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si 
nam oznanil učlovečenje svojega 
Sina. Posvečuj in podpiraj nas s 
svojo milostjo in nas po njegovem 
trpljenju in križu pripelji k slavi 
vstajenja. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. 

 
 

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:   
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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja beseda 
 

»Glej, dekla sem Gospodova!«  
          (Lk 1,28) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

V adventnem bogoslužju opazimo 
neko naraščanje. V prvem tednu 
prevladuje prerok Izaija, ki je v 
davnini napovedal prihod Mesija; v 
drugem in tretjem tednu 
predhodnik Janez Krstnik pokaže na 
Mesija, ki je že navzoč; v četrtem 
tednu pa je osrednja osebnost in 
duhovna voditeljica Mati Marija, ki 
rodi Mesija.  

Evangeljski odlomek se začne z 
znanimi besedami: »Bog je poslal 
angela Gabriela v galilejsko mesto 
Nazaret.« Kot običajno se bomo 
tudi tokrat osredotočili na eno 
samo stvar, in to so besede, ki jih 
je ob koncu izrekla Marija: »Glej, 
Gospodova služabnica sem, zgôdi se 
mi po tvoji besedi!« S temi 
besedami je Marija naredila korak 
vere. Verovala je, sprejela Boga v 
svoje življenje, izročila se je Bogu. 

 

 

 

 

 

 

Kot da bi angelu rekla: »Glej, sem 
kakor povoščena tablica: naj Bog 
napiše name vse, kar hoče.« Nekoč 
so pisali na povoščene tablice; mi bi 
danes rekli: »Bel list papirja sem: naj 
Bog tudi name napiše vse, kar hoče.«  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventni čas se izteka, naj bo tudi 
božični praznik, ki je pred nami 
priložnost za nov začetek, tako v 
odnosu do Boga, kakor v odnosu do 
ljudi, ki nas obkrožajo.  

                                   R. Cantalamessa 

 

Leto XII., 
štev. 111, 
4. adventna 
nedelja; 
18.12.2011  

 

 

4. adventna nedelja   

 Leto XII., 
 štev. 111, 
4. adventna 
nedelja; 
 18.12.2011 



ZA OTROKE IN MLADE  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O BOŽIČNI PESMI 

Božične pesmi so nastale iz pesmi, ki 
so jih na ta praznik recitirali po 
cerkvah. Najstarejša znana pesem 
izvira iz 11. stol in jo že preko dvesto 
let prepevajo enako. »Zdaj nam bodi 
dobrodošel, Gospod Kristus, ki si 
Gospod vseh nas …« Pesem izraža 
spoštljivo veselje, da je Bog 
človeštvu poslal na ta večer lastnega 
sina, da bi ga odrešil. Znane so tudi 
angleške božične pesmi (christmas 
carols), ki so nastale v 12. stol. kot 
enostavne posvetne pesmice za ples; 
božične so postale šele v 16. stol, v 
19. pa doživele preporod. Ogromno 
božičnih pesmi je nastalo med obema 
vojnama in kasneje v angleški in 
zlasti ameriški zabavni glasbi. Kdo ne 
pozna pesmi White christmas. 

Najbolj znana in priljubljena božična 
pesem, s katero se vedno in povsod 
začnejo polnočnice, pa je nedvomno 

Sveta noč. Le-ta ima precej 
nenavadno zgodovino. Nastala je za 
božič leta 1818 v Oberdorfu pri 
Salzburgu. Razlog za njen nastanek 
pa je bil povsem trivialen. V bližnjem 
kraju so se pokvarile orgle. Duhovnik 
in vaščani si niso mogli predstavljati 
polnočnice in petja brez orgelske 
spremljave. Ker inštrumenta niso 
mogli hitro popraviti, so se morali 
znajti drugače. Pesem je tako rekoč 
nastala na silo. Pri njenem nastanku 
sta sodelovala dva: Josef Mohr, ki je 
bil župnikov pomočnik in tam na 
bolniškem okrevanju, in Franc Ksaver 
Gruber, učitelj in cerkovnik ter 
organist. Mohr je po težkih mukah 
spravil skupaj besedilo šele zvečer, 
Gruber pa ga je takoj uglasbil, in 
sicer za dva solo glasova in kitaro. 
Takoj zatem so jo naštudirali z 
zborom v omenjeni cerkvi in jo ob 
polnočnici javno izvedli. Ljudem je 
bila zelo všeč. Najprej je imela šest 
kitic, kasneje so zadnje tri opustili. V 
svetu se ni uveljavila takoj. Očitali so 
ji teološke pomanjkljivosti in je zato 
niso širili. Prej se je uveljavila pri 
protestantih kot pri katoličanih. 
Veliko pa je k njenemu širjenju 
pripomogel Karl Mauracher s 
Tirolskega, izdelovalec orgel, ki je 
povsod, kjer je popravljal orgle, 
zaigral to pesem. V glasbenih krogih 
pa se je uveljavila po zaslugi 

berlinskega stolnega zbora. Sčasoma 
je postala znana in danes je 
prevedena v več kot sto jezikov. 
Vrsto božičnih, ljudskih in umetnih, 
imamo tudi na Slovenskem, na 
primer: Glej zvezdice božje, 
Poslušajte vsi ljudje, Rajske strune. 
Božične pesmi pa so pisali tudi: 
Gregorčič, Aškerc, Župančič, Kosovel 
in drugi. Vsekakor pa lepa božična 
pesem pričara še posebej praznično 
vzdušje. 

Povzeto po: Damjan J. Ovsec: Velika 
knjiga o praznikih 
 

Naša oznanila 
 
 V ponedeljek smo imeli še zadnjo 

sejo Župnijskega pastoralnega sveta v 
tem koledarskem letu. Načrtovali 
smo pastoralno delo, ki je pred nami. 
Obenem smo se takrat dogovorili še 
za zadnje neuradno srečanje, ki bo 
jutri ob 19h uri. Sv. maša bo zato 
jutri izjemoma ob 18h. Vabljeni! 
 

 Danes so med nami naši skavti in 
skavtinje, ki so nam prinesli 
Betlehemsko lučko. Vrednost lučke je 
2 eura, povabimo vas k prostovoljnim 
darovom, če boste darovali več kot 2 
eura, boste darovali za gradnjo naše 
nov cerkve, Bog vam povrni, in hvala 
našim skavtom, da so nas obiskali.   
 

 Dobili smo nove župnijske 
koledarje za leto 2012. Želimo, da 
jih vsi vzamete zase in ponudite čim 
več ljudem, da bomo ob njih, kot 

vsako leto zbirali darove za našo 
novo cerkev. Koledarje dvignite takoj 
po sv. maši.  
 

 Na razpolago so Marijanski 
koledarji po 2 eur in Mohorjeve 
pratike po 5 eur, po katerih ste 
mnogi že spraševali. Prosimo, da jih 
prevzamete.  
 

 Ves teden pred sv. mašo bo še  
priložnost za sv. spoved. Obenem je 
možnost za spoved tako v 
frančiškanski cerkvi, v stolnici ali v 
drugih romarskih središčih blizu in 
daleč. Vabljeni!  
 

 Glede naročnin za Družino in 
Mohorjeve knjige vas prosimo, da 
po sv. maši tisti, ki ste bili do sedaj 
naročniki, to poveste in bomo 
naročnino podaljšali za novo leto v 
katero vstopamo. Prav tako vabimo 
nove naročnike, naj nam ne bo žal 
denarja za dobro branje. Celoletna 
naročnina za Družino znaša 78 eur, za 
Mohorjeve knjige pa 44 eur. 
 

 Pred nami je Božični praznik, ko 
bomo kot lani obhajali dve 
polnočnici - prvo ob 19h, ko ste 
posebej vabljeni otroci in starejši, 
in ob  24h, ko vabimo vse, da 
pridete k polnočnici z baklami. Žive 
jaslice bodo pri otroški polnočnici. 
Vabljeni!    
 

 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka 3. adventne 
nedelje: 200 EUR; Del na novi cerkvi 
nismo in ne bomo ustavili tudi 
pozimi, zato nam pomagajte tudi 
naprej! Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za pomoč! 


