
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

»Vsi so mu pritrjevali, čudili so se 
besedam milosti, ki so prihajale iz 
njegovih ust« (Lk 4,22) 
 

 

Beseda o Besedi 
 
V prvem berilu prerok Jeremija govori 
o tem, kako mu je Gospod spregovoril: 
»Preden sem te upodóbil v materinem 
telesu, sem te poznal; preden si prišel 
iz materinega naročja, sem te 
posvetil« (Jer 1,5). In dalje govori 
Gospod preroku Jeremiji: »Bojevali se 
bodo proti tebi, pa te ne bodo 
premagali, ker sem jaz s teboj, da te 
rešujem« (Jer 1,19). Kolikokrat 
mislimo, da je Gospod pozabil na nas 
in da nas v preizkušnjah pušča 
popolnoma same. Vendar nam Gospod 
tako kot preroku Jeremiji govori, da 
nas je poznal, še preden nas je ustvaril 
in da je vedno z nami. Zato zaupajte v 
Gospoda in utrdite vero! 
Apostol Pavel v drugem berilu govori o 
prvenstvu ljubezni, ki je celo nad vero 
in upanjem (Prim. 1 Kor 13,13). V svoji 
Visoki pesmi Ljubezni nam apostol 
Pavel predstavi ljubezen, ki je 
potrpežljiva in dobrotljiva, ni 
nevoščljiva, se ne ponaša, se ne 
napihuje, ni brezobzirna, ne išče  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
svojega, ne da se razdražiti, ne misli 
hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa  
se resnice. Vse prenaša, vse veruje, 
vse upa, vse pretrpi. Ljubezen nikoli ne 
mine (Prim 1Kor 13,4-8). Prizadevajmo 
si, da bi zares znali živeti ljubezen! 
Današnji evangelij nam predstavi 
Jezusa, ki ga niso sprejeli v domačem 
kraju Nazaretu. Ko je v shodnici bral iz 
zvitka preroka Izaija, so mu najprej vsi 
pritrjevali in se čudili besedam milosti, 
ki so prihajale iz njegovih ust (Prim. Lk 
4,22). Nato pa so zahtevali, da deluje, 
tako kot je v Kafarnaumu. Vendar 
Jezus nastopi odločno in jim pove, da 
nobenega preroka ne sprejmejo v 
domačem kraju (Prim. Lk 4,24). In ko 
so to slišali, je vse v shodnici zgrabila 
jeza in odvedli so ga na previs hriba, 
da bi ga pahnili v prepad (Prim. Lk 
4,28-29). Jezus pa je šel sredi med 
njimi in hodil dalje (Prim. Lk 4,30). 
Kljub jezi domačinov, je Jezus nastopil 
samozavestno in je deloval v veri, da 
je z njim Nebeški Oče. Iz zvitka 
preroka Izaija je namreč prebral: »Duh 
Gospodov je nad menoj« (Prim. Lk 
4,28). Gotovo je Jezus imel rad svoje 
domačine, zato je bil do njih 
potrpežljiv in se ni dal razdražiti. Tako 
tudi mi verujmo, da je Gospod z nami 
in da smo kot Jezusove priče poklicani, 
da ljubimo drug drugega.      
                                    Vladka Arnuš 
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Svečnica 
 

V katoliški Cerkvi 2. februarja 
praznujemo praznik Jezusovega 
darovanja v templju, ki ga obhajamo 
štirideset dni po božiču, praznik pa 
je dobil tudi ime svečnica, ker na ta 
dan po stari navadi po cerkvah 
blagoslavljamo sveče. Svečnica se 
praznuje se 40 dni po rojstvu Jezusa. 
Svečnica je dan, ko sta mati Marija in 
sveti Jožef odnesla novorojenega sina 
v tempelj v Jeruzalemu in se 
zahvalila Bogu. Večerna maša je še 
posebej slovesna. 
  
»Ko jih je Simeon videl, je vedel, da 
je Jezus mesija, na katerega Izrael in 
svet čakata. Vzel je otroka v naročje, 
se zahvalil Bogu in naznanil, da bo 
otrok luč celotnemu svetu.« 
V spomin temu dogodku, se ob 
polnoči prižgejo sveče, kot simbol 
očiščenja. 
  
Po judovski postavi je morala vsaka 
mati, ki je rodila sina, štirideseti dan 
po porodu priti v tempelj, tam 
darovati in se tako očistiti. Če je 
mati rodila sina je bila po porodu 
obredno nečista sedem dni, če je 
rodila hčer je bila obredno nečista 
štirinajst dni. V tem času se ni smela 
družiti z nikomer, zlasti pa ni smela 
iti v svetišče. 
  
Redovnice in redovniki pa praznujejo 
dan Bogu posvečenega življenja. To 
je dan zahvale, molitve za svetost, 
premišljevanja in medsebojnega 
srečanja. Dan posvečenega življenja 
ima trojen namen: 

hvaležnost za dar redovništva v 
posvečenem življenju, ki bogati in 
razveseljuje krščansko skupnost z 
mnogovrstnostjo svojih darov 
(karizem), da bi celotno Božje 
ljudstvo bolj spoznalo in cenilo 
posvečeno življenje, da bi skupaj 
slavili čudovita dela, ki jih je Gospod 
naredil v Bogu posvečenih osebah in 
da bi se še bolj živo zavedali, kako 
nenadomestljivo je njihovo 
poslanstvo v Cerkvi in v svetu. 
   
Svečnica - običaji 
V ljudskih običajih in cerkvenem 
obredju so v uporabi različne sveče, 
od tiste največje velikonočne do 
manjših na oltarjih, od krstne, 
obhajilne do mrliške sveče doma, od 
tistih, ki jih prižigamo pred 
milostnimi podobami do sveč mrtvim 
v spomin. Vse so simbol našim 
prošnjam. Blagoslovitev sveč za 
cerkveno obredje in sveč vernikov je 
na svečnico pred mašnim opravilom. 
Verniki prižgo sveče, duhovnik zmoli 
molitev blagoslova, pokropi sveče z 
blagoslovljeno vodo ter jih pokadi s 
kadilom. Sveči, blagoslovljeni na 
svečnico, se pripisuje posebno moč, 
ljudje jo zato  imajo doma 
spravljeno in vedno pri roki, da jo 
prižgejo pri umirajočem. Nekateri 
prižgejo to svečo tudi ob hudi uri, 
da bi sveti plamen odgnal grozeče 
oblake, odvrnil strelo in točo, 
prižgejo jo tudi ob nevarnosti 
poplave. 
  
Sveti Blaž, škof in mučenec, ki ima 
god naslednji dan (3. februarja), je 
zavetnik zoper bolezni v grlu in 
spada tudi med 14 pomočnikov v 
sili. 
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Sprva so si verniki na njegov god sami 
pokladali na vrat sveče, 
blagoslovljene na svečnico. Ljudsko 
šego pa je Cerkev sprejela v svoj 
obrednik. Tako duhovnik na Blaževo 
po maši podeljuje vernikom Blažev 
blagoslov, Blažev ''žegen'' in jim ob 
tem podrži dvoje prekrižanih sveč pri 
vratu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slomškov glasek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Božja ljubezen    
 
Gospod Bog, 
tvoja ljubezen do nas je tako velika, 
da se nam zdi, da ni resnična. 
Prosimo te, pomnoži in utrdi nam 
vero v tvojo brezpogojno in 
neizmerno ljubezen do vsakega 
izmed nas. 
Pomagaj nam, da bomo zaupali 
vanjo. Tvoje zagotovilo, da nas 
ljubiš, nas vedno spremlja, 

le mi ga moramo sprejeti. 
Vemo, da je ne bomo nikoli 
popolnoma razumeli 
ali ji prišli do dna, saj jo bomo 
premišljevali celo večnost. 
Pomagaj nam, da bomo poskušali v 
molitvi premišljevati, 
koliko pridobimo s tvojo neizmerno 
ljubeznijo, in naj bodo naša srca 
popolnoma odprta, 
da jo bomo radi in hvaležno 
sprejemali. 

(Božo Rustja,  
Zgodbo ti povem, str. 78) 

 
 

Naša oznanila  
  

 
 Bog vam povrni za vaše darove 
na prvo nedeljo v mesecu 
februarju.  
 
 Po sv. maši še lahko kupite 
blagoslovljene sveče včerajšnjega 
praznika - Svečnice, ki so jih naredili 
naši mladi. Dar za svečo je 2 eur. Bog 
vam povrni! 
 
  Romarska agencija Aritours vabi 
na postno romanje Nadškofije 
Maribor ob 1700 letnici Milanskega 
edikta v Niš in nekatere druge kraje v 
Srbiji. Vabljeni! 
 
 Prihodnjo nedeljo bo v stolnici 
slovesna sv. maša ob somaševanju 
škofov mariborske metropolije v 
molitvi za življenje. Sv. maša bo ob 
17.30, nato bo ob 19. uri predavanje 
v Škofijski avli, vabljeni! 
 

 Nabirka pretekle nedelje: 
108 eur; Bog vam povrni! 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

 
NEDELJA, 3.2., prva v mesecu, 
4. nedelja med letom 
Blaž, škof in mučenec;  
9.30 + Lucija Prejac;  
        + Franc Borovnik 

 
PETEK, 8.2.,  
Hieronim, redovni ustanovitelj, 
Prešernov dan – državni praznik; 
19.00  + župljani in dobrotniki 
           naše župnije 
 
SOBOTA, 9.2.,  
Polona, devica in mučenka; 
19.00 + Srečko in Ana Knuplež 
 
NEDELJA, 10.2.,  
5. nedelja med letom, 
Sholastika, devica in redovnica;  
9.30 + iz družin Arnuš, Kraner,   
          Bagar in Vohl 

 
SREDA, 13.2., PEPELNICA, 
Jordan Saški, redovnik; 
19.00 –  
 
ČETRTEK, 14.2., 
Valentin, duhovnik, mučenec; 
19.00 -  
 
PETEK, 15.2.,  
Klavdij, redovnik; 
19.00  + župljani in dobrotniki 
           naše župnije 
 
SOBOTA, 16.2.,  
Julijana Koprska, mučenka; 
19.00 + Srečko in Ana Knuplež 
 
NEDELJA, 17.2.,  
1. POSTNA NEDELJA; 
9.30 + Pak Jože, + starši Pak, 
          dva + brata 

Molitev tedna 
 

PODARJAM TI ŠE EN DAN  
 
Podarjam ti še en dan,  
novega, ki ga ni še nihče videl:  
ne glej nanj kot na staro stran v 
dnevniku,  
ne zmečkaj ga.  
Vsak dan je kot roža,  
ki se razcveta v tvojih rokah:  
skrbi zanjo,  
ne dopusti, da bi ti ovenela v 
rokah.  
 
Ne zapravljaj časa  
in ne predajaj se dolgočasju:  
čas je dar,  
ki sem ga naredil zate.  
Ne ustavljaj se pri darilnem 
zavojčku:  
odpri ga, razveseli se ga,  
uporabi ga na najboljši način:  
to je darilo,  
ki ga ti lahko podariš meni.  
 
                                          BOG 
 

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:   
00386/41/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
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. 
 

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