
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                              

Beseda o Besedi 
 

Dragi prijatelji! 
Današnje razmišljanje bo zapisano v 
malo drugačni obliki kot smo je vajeni in 
sicer kot pogovor naših mladih o 
današnjem evangeliju: 
 
Franja: Prebrali smo evangelij, v 
katerem smo srečali Jezusa, ki je 
nagovoril svoje učence na gori. Kakšno se 
vam je zdelo besedilo? 
Ana: Zanimivo in kratko. 
Doroteja: Zapleteno. 
Franja: Ali razumeš, kaj pomeni: “Blagor 
žalostnim, ker bodo potolaženi?” 
Simon: Da naj se ne bojijo, ker bodo 
potolaženi. 
Franja: Kako pa bodo potolaženi? 
Doroteja: Ne vem, mogoče z molitvijo. 
Franja: Kaj misliš, da se lahko s pomočjo 
molitve potolažiš? 
Ana: Da bodo potolaženi, ko pridejo v 
nebesa. 
Franja: In kaj bo v nebesih? 
Ana: Spoznali bomo, kaj pomeni sreča. 
Tjaša: Ja, ko bomo v nebesih bo lepo. 
Franja: Kako pa bomo prišli v nebesa? 
Ana: Z molitvijo bomo dosegli nebesa.  
Franja: To že, ampak se bo to zgodilo 
samo po sebi? 
Doroteja: Ne! 
Tjaša: Ne, nekaj bomo še morali za to 
tudi mi narediti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana: Moramo se truditi po najboljših 
močeh, četudi nam vedno ne uspeva! 
Franja: In potem bomo nekoč srečni v 
nebesih? Kaj pa na zemlji, nam bo kaj 
lažje, če bomo tako živeli? 
Ana, Doroteja, Simon: Ja, bo. 
Franja: Zakaj bi nam bilo tukaj lažje? 
Ana: Ker nam bo Bog pomagal? 
Franja: Kaj misliš, da je Jezus želel s 
tem govorom opogumiti svoje učence in 
jih pripraviti na to, kar jih bo čakalo?' 
Ana, Doroteja: Ja. 
Franja: Pa velja to še danes? 
Ana, Doroteja: Mislim, da ne. Mogoče 
ponekod. 
Franja: Zakaj ne? Kaj danes dobri ljudje 
ne trpijo več? 
Tjaša: Nekje, ampak ne povsod. … 
Seveda trpijo, čeprav so dobri. 
Franja: Družina, ki je brez denarja, pa 
niso nikomur nič hudega naredili pa 
mogoče še v cerkev hodijo? Kaj naj oni 
naredijo, molijo in čakajo pa bo v 
nebesih boljše? 
Tjaša: Ne, prosijo za pomoč. 
Ana: Naj se potrudijo. Da čim več 
dosežejo v življenju. 
Simon: Naj delajo in se trudijo. 
Franja: Mislite, da je misel ”moli in 
delaj” prava pot do nebes in do boljšega 
življenja na zemlji? 
Ana, Tjaša, Doroteja: Mislim, da. 
Simon: Jaz bi rekel: naprej delaj, 
potem moli; ker pšenico najprej 
poseješ in potem prosiš Boga, da bo 
delo obrodilo sadove. 

 

4. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 štev. 65, 
 4. nedelja             
 med letom, 

 30.1.2011 



NEDELJA SV. PISMA – IZZIV 
ZA USTANOVITEV BIBLIČNE 
SKUPINE V NAŠI ŢUPNIJI  

 

K temu, da bi življenje Cerkve bolj 

navezali na knjigo knjig lahko veliko 

prispevajo biblične skupine. V 

Sloveniji deluje okoli 120 bibličnih 

skupin, v katerih se člani zbirajo, da 

bi poglobili svoje poznavanje 

Svetega pisma, predvsem pa, da bi 

se pustili nagovoriti božji besedi. K 

temu, da bi biblične skupine poživile 

svoje delovanje in da bi nastale 

nove, lahko spodbudi tudi pričujoči 

sprehod skozi zgodovino in način 

delovanja bibličnih skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva biblična skupina na 

Slovenskem se je osnovala okoli 

leta 1983, ko je dr. Jože Ramovš 

ob strokovni pomoči biblicista 

dr. Jožeta Krašovca pri 

frančiškanih na Tromostovju v 

Ljubljani začel okrog sebe zbirati 

tiste, ki so se želeli poglabljati v 

poznavanje Svetega pisma. 

Srečanja so pripravljali ob vnaprej 

izbranih 50 temah in 50 

svetopisemskih osebnostih. Ta način 

dela je pritegnil še druge in tako so 

se po tem vzorcu tudi drugod po 

Sloveniji začeli srečevati in 

premišljevati ob Svetem pismu. 

Biblične skupine še danes nastajajo 

ob duhovnikih ali laikih po 

slovenskih župnijah ob različnih 

priložnostih; za nekatere je po 

besedah dr. Rudija Koncilije, 

voditelja Slovenskega bibličnega 

gibanja, spodbuda biblična razstava, 

ki jo to gibanje za teden ali več 

posodi posameznim župnijam.  

Naj bo današnja nedelja tudi za 

vse nas priložnost za razmislek o 

ustanovitvi biblične skupine v 

naši župniji.  
 

 

SVEČNICA 

  
2. februarja praznujemo praznik 
Jezusovega darovanja v templju, ki ga 
obhajamo štirideset dni po boţiču, 
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, šrirideseti 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. 

 
V ljudskih običajih in cerkvenem obredju 
so v uporabi različne sveče. Vse so 
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simbol našim prošnjam. Blagoslovitev 
sveč za cerkveno obredje in sveč 
vernikov je na svečnico pred mašnim 
opravilom. Verniki prižgo sveče, 
duhovnik moli 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 priţgejo 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 Blaţ, škof in mučenec, ki ima god 
naslednji dan (3. februarja), je 
zavetnik zoper bolezni v grlu in spada 
tudi med 14 pomočnikov v sili. 
Duhovnik na Blaževo pri maši podeljuje 
vernikom Blažev blagoslov, Blažev 
''žegen'' in jim ob tem podrži dvoje 
prekrižanih sveč pri vratu. 
 
 

ZIMOVANJE NAŠIH MLADIH  
 
Od petka do nedelje (21.-23.2011) so bili 
naši mladi na počitniških pevsko 
duhovnih vajah v Dominikovem domu na 
Pohorju. Tam so se pripravljali na svoje 
delo v župniji in se veselili novih 
župnijskih projektov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAŠA OZNANILA  
 
 Danes je naš g. župnik skupaj z 
mladinskim pevskim zborčkom na 
obisku v župniji Zg. Polskava. 
 
 Pred nami je svečnica, naši mladi 
so sami pripravili sveče, z namenom, 
da vsi župljani te sveče uporabimo in 
prižgemo tudi v molitvi za 
napredovanje gradnje naše nove 
cerkve. Dar za svečo je 5 EUR in bo 
šel v celoti za našo cerkev, Bog lonaj! 
 
 V četrtek je god sv. Blaţa škofa in 
mučenca, ko bomo molili za telesno  in 
duhovno zdravje. Vabljeni! 
 
 Od petka do nedelje (4-6.2.2011) 
imajo ministranti naše nadškofije 
duhovne vaje na Pohorju - tudi naši 
bodo sodelovali. 
 V času zimskih počitnic od 23.-
25.2.2011 bo ţe tradicionalni oratorij 
– ustvarjalne delavnice za otroke na 
Pobrežju. Tudi naši otroci prisrčno 
vabljeni! 
 
 Pred nami je prvi petek, sobota in 
nedelja v mesecu. Na prvi petek bo g. 
župnik obiskal bolnike in ostarele na 
domu, na prvo soboto se bomo še 
posebej izročili v Marijino varstvo, na 
1. nedeljo v mesecu pa se vam prisrčno 
zahvalimo za vaše darove za našo novo 
cerkev.   
 
 Lepo vabljeni vsako soboto uro pred 
večerno sv. mašo k molitvi rožnega 
venca, ko je tudi vedno priložnost za 
spoved.  

 
 Nabirke: 
     3. nedelja med letom: 70 EUR 

Bog vam povrni! 



Sv. maše v januarju 
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
 
 
 
 

 
 

4. NEDELJA MED LETOM, NEDELJA 
SVETEGA PISMA, 30.1.  
9.30 + Martin Štrucl  
 
SREDA, 2.2., 
GOSPODOVO DAROVANJE V TEPLJU – 
SVEČNICA 
19.00 + iz družine Soršek 
 
ČETRTEK, 3.2.,  
Sv. Blaţ  
19.00 + po namenu darovalca iz Kanade 
 
PETEK, 4.2.,  
Sv. Gilbert, redovni ustanovitelj 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 5.2., 
Sv. Agata, devica  
19.00 + p. Franci Pivec OFM  
 
5. NEDELJA MED LETOM, 6.2., 
Pavel in japonski mučenci 
9.30 + mož, oče in dedek Anton 
Bratkovič 
 
TOREK, 8.2., 
PREŠERNOV DAN  
19.00 + Terezija Jevšenak  
 
PETEK, 11.2.,  
Lurška Mati Boţja 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 

Molitveni kotiček  

 
O PRIDI STVARNIK SVETI DUH 
 
0 pridi, Stvarnik, Sveti Duh, 
obišči nas, ki tvoji smo, 
napolni s svojo milostjo 
srce po tebi ustvarjeno.  
 

Ime je tvoje Tolažnik 
in dar Boga najvišjega, 
ljubezen, ogenj, živi vir, 
posvečevalec vseh stvari. 
 

Razsvetli z lučjo nam razum, 
ljubezen v naša srca vlij, 
v telesni bedi nas krepčaj, 
v slabosti vsaki moč nam daj. 
 

Odženi proč sovražnika 
in daj nam stanoviten mir, 
pred nami hodi, vodi nas 
in zla nas varuj vsakega. 
 

Po tebi naj spoznavamo 
Očeta in Sina božjega, 
In v tebe trdno verujemo, 
ki izhajaš večno iz obeh. Amen. 
 

Izdajatelj 
 
Ţupnija 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, ţupnijski 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 
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