
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 
 

    »In vstal je, ter šel o k Očetu.«   
                                       (Lk 15,20) 
 
 

Beseda o Besedi 
 
Boţja beseda postnega časa nas 
pripravlja na veliko noč. Prejšnjo nedeljo 
smo v prvem berilu poslušali kako Bog 
spregovori Mojzesu in »stopi dol, da reši 
Izraelsko ljudstvo iz rók Egipčanov in ga 
popelje iz te deţele v lepo in širno 
deţelo« (Prim. 2 Mz 3,8). Današnje prvo 
berilo iz Józuetove knjige pa nam ţe 
govori o tem, da so Izraelci obhajali 
pasho – veliko noč na jerihonski planjavi. 
Judovska pasha pomeni izhod iz 
egiptovskega suţenjstva v svobodo 
kánaanske deţele.  
V drugem berilu Apostol Pavel pravi, da 
je staro minilo in nastalo je novo. In če 
je kdo v Kristusu, je nova stvaritev 
(Prim. 2 Kor 5,17). Tako gre tudi tukaj za 
izhod iz starega v novo. Kristus nas je 
spravil z Bogom, nam pa naloţil sluţbo 
sprave (Prim. 2 Kor 5,18). Pomeni, da je 
kristjan dolţan ravnati spravno in če je v 
Kristusu tudi zmore odpuščati.   
Današnji evangelij je prilika o 
izgubljenem oziroma najdenem sinu. Oče 
ima dva sinova in mlajši zahteva, da mu 
izplača deleţ dediščine. Mlajši sin 
odpotuje in z razuzdanim ţivljenjem vse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapravi. Trpi v pomanjkanju in ko je v 
stiski, gre vase. Po  notranjem boju pride 
do rešitve: »Vstal bom in šel k očetu in 
mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in 
pred teboj. Nisem več vreden, da bi se 
imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od 
svojih najemnikov. In vstal je ter šel k 
očetu« (Lk 15,18-20). Ko je oče zagledal 
sina, mu je pritekel naproti, ga objel in 
poljubil. Sin se je skesal očetu. Oče ga je 
oblekel v najboljše oblačilo, mu pripravil 
pravo gostijo in so se veselili (Prim Lk 15, 
20-23).  
 
Prilika nam prikaţe pot spreobrnjenja, h 
kateri nas še posebej vzpodbuja postni 
čas. Spreobrnjenje ni samo enkraten 
dogodek, ampak je pot. Ko pride človek 
do dna, ko spozna, da tako več ne gre 
naprej, takrat se mu postavijo vprašanja 
o smislu ţivljenja. Išče izhod, da bi se 
mogel znebiti strahov, stisk, notranjih 
bolečin, okov grehov, skušnjav. In takrat, 
ko je človeku res hudo, se obrača k Bogu. 
Nebeški Oče je usmiljen in čaka, da se 
vrnemo v njegov odrešujoč, ljubezenski 
objem. Oče se veseli vsakega, ki zapusti 
»starega človeka« in vstane ter se 
odpravi na pravo pot. Pot, ki pomeni 
izhod iz suţenjstva greha v odrešujočo 
ţivljenje z vero, upanjem in ljubeznijo. 
Zakrament sprave (spovedi) nas vabi na 
to pot, kjer lahko izkusimo, kar je 
doţivel izgubljeni sin.  

Vladka Arnuš 

Leto XIV., 
št. 176, 
4. postna  
nedelja; 

10.3.2013  

 

    4. postna nedelja 
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 št. 176, 
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Slomškov glasek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Počasi umira, kdor postane suţenj 
navad,  
ki si vsak dan postavlja iste 
omejitve,  
kdor ne zamenja rutine,  
kdor si ne upa zamenjati barv,  
kdor ne govori s tistimi, ki jih ne 
pozna...  
 
Počasi umira, kdor beţi pred 
strastmi  
in njihovimi močnimi emocijami,  
zaradi katerih se zasvetijo oči  
in znova oţivijo osamljena srca....  
 
Počasi umira, kdor ne zamenja 
ţivljenja,  
ko je nezadovoljen s sluţbo ali z 
ljubeznijo,  
kdor se zaradi sigurnosti odreka 
morebitni sreči,  
kdor ne sledi svojim sanjam,  
kdor si ne dovoli vsaj enkrat v 
ţivljenju  
ubeţati pametnim nasvetom....  
 
Počasi umira, kdor ne potuje, kdor 
ne bere,  
kdor ne posluša glasbe, kdor ne najde 
miline v sebi;  
 
Počasi umira, kdor uničuje lastno 

ljubezen,  
kdor ne dovoli, da bi mu pomagali,  
kdor preţivi dneve z jamranjem nad 
lastno smolo  
ali nad neprestanim deţjem....  
 
Počasi umira, kdor opusti načrt,  
še preden ga poskusi izvesti,  
kdor ne sprašuje o tistem, česar ne 
ve,  
kdor ne odgovori, ko je vprašan o 
tistem, kar ve.....  
 
Ne dovoli si počasnega umiranja!  
Tvegaj in uresniči ţelje še danes!  
Ţivi za danes!  
 
So dnevi, so leta in so pomladi, ko se 
imamo preprosto radi,  
so trenutki, ko je treba na novo 
začeti,  
in so ljudje, ki jih je treba preprosto 
objeti!"  
 
                                 (Pablo Neruda) 
 
 

 

Naša oznanila  
  

  V torek 8. Januarja 2013 je v 
Vatikanu izšla papeţeva poslanica za 
svetovni dan bolnikov 2013 z 
geslom: »Pojdi in ti delaj prav 
tako!« (Lk 10,37) Svetovni dan 
bolnikov vsako leto poteka 11. 
februarja, na praznik Lurške Matere 
Boţje, in je povabilo, da na obličju 
trpečega brata prepoznamo obličje 
Kristusa, ki je trpel, umrl in vstal ter 
tako odrešil človeštvo, kot v poslanici 
spomni Benedikt XVI. Obenem je 
sveti oče prav na Svetovni dan 



bolnikov 11. 2. 2013 kot tretji 
papež v zgodovini Katoliške Cerkve 
napovedal svoj odstop, ki se bo 
zgodil 28.2.2013 ob 20. uri. Kot je 
sam povedal vsemu svetu, odstopa 
zaradi ljubezni do Cerkve in 
globokega zavedanja, da zaradi 
obilice svojih let ni več kos 
poslanstvu Petrovega naslednika. 
Novica je zelo odmevala in še 
odmeva po vsem svetu. Slovenci smo 
mu hvaleţni za vse dobro in 
plemenito kar je storil za Vesoljno 
Cerkev in za našo domovino. V času 
njegovega pontifikata smo namreč 
Slovenci dobili 3 nove škofije in sicer: 
Novo mesto, Celje in Mursko Soboto; 
Mariborska škofija je bila 
povzdignjena v nadškofijo in 
metropolijo, njen prvi nadškof in 
metropolit pa je postal sedaj ţe 
upokojeni nadškof dr. Franc 
Kramberger (ki je za nas Slomškove 
ţupljane izjemnega pomena, saj je 
15.8.1998 ustanovil našo mlado 
ţupnijo). Sedanji sv. oče je prav tako 
pridruţil Lojzeta Grozdeta k 
blaţenim, tako imamo Slovenci 
trenutno dva svetnika, ki ju zaenkrat 
častimo še v okvirih našega naroda, 
molimo pa za njuno kanonizacijo (da 
ju bi kot svetnika poznal in častil ves 
katoliški svet). Kot so slovenski 
škofje naročili, bomo v času »sede 
vacante« - izpraznjenega sedeţa – in 
v času konklava – volitev kardinalov, 
še posebej molili za novega papeţa. 
Naj bo to izraz hvaleţnosti in prošnje 
Bogu, da bo izbral tistega človeka, ki 
bo v prihodnosti dobro uresničil vlogo 
naslednika apostola Petra.        

 
 

  Ob začetku posta, na pepelnično 
sredo, 13. februarja 2013, se začenja 
tudi pobuda Molitev in post za 
domovino, ki jo je Iniciativna 
skupina za molitev in post za 
domovino v sklopu praznovanja 20. 
obletnice samostojnosti Slovenije 
prvič podala pred dvema letoma. 
Glede na pozitiven odziv in aktualne 
razmere v druţbi, so akcijo lani 
razširili in dopolnili. V naši župniji 
bomo, kakor smo sklenili na eni 
izmed sej ŽPS imeli sv. mašo za 
domovino vsak drugi četrtek v 
mesecu. Obenem vas vabimo, da ne 
pozabimo in tako na prvi, kakor 
tudi drugi četrtek v mesecu in vse 
druge dneve, ko so v naši župniji 
sv. maše, darujemo za konkretne 
mašne namene. S tem kakor vemo, 
omogočamo osnovni vir za 
preživetje mašniku, ki mašuje. 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! 
 
 Z vstopom v sv. postni čas vse še 
posebej vabimo k sv. spovedi. 
Gospod ţupnik bo na voljo v 
spovednici vsako soboto pol ure pred 
sv. mašo in vedno pred vsako sv. 
mašo. Prav tako vsak petek ob 19h 
najprej molimo sv. križev pot, nato 
obhajamo sv. mašo. Vabljeni! 
 
 

 Nabirka pretekle nedelje: 
300 eur; Bog vam povrni! 

 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

 
NEDELJA, 10.3.,  
4. POSTNA NEDELJA,  

40 mučencev iz Armenije; 
9.30 + Joţef Čeh 

 
 

PETEK, 15.3.,  
Klemen Marija Dvoržak, redovnik; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
            naše ţupnije 

 
SOBOTA, 16.3.,  
Herbert, škof; 
18.30  – molitev roţnega venca  
19.00  - v zahvalo in v priprošnjo  
            Boţji Materi Mariji 
  (darovala gospa Amalija Toplišek) 

 
 

NEDELJA, 17.3.,  
5. POSTNA - TIHA NEDELJA,  

Patrik, škof in misijonar; 
9.30  + Joţe Jazbec;   
      + moţ Anton Robar (obl. smrti)   
         in vsi + iz druţin Škofič-Robar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molitev tedna 
 

POSTI SE 
 
Posti se pri sodbi drugih, raje odkrij 
Kristusa, ki v njih ţivi. 
Posti se besed, ki ranijo, napolni se 
s stavki, ki ozdravljajo. 
Posti se nezadovoljstva, napolni se 
z milostjo. 
Posti se naglice, napolni se s 
potrpeţljivostjo. 
Posti se pesimizma, napolni se s 
krščanskim upanjem. 
Posti se skrbi, napolni se z 
zaupanjem v Boga. 
Posti se pritoţevanja, napolni se z 
občudovanjem ţivljenja. 
Posti se pritiskov, ki ne izginejo, 
napolni se z molitvijo, ki se ne 
neha. 
Posti se vsega, kar te oddaljuje od 
Jezusa, napolni se z vsem, kar te z 
njim zbliţuje. 
                               (Neznani avtor) 

  

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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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