
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 

Pomenljive besede je apostol Pavel 
o načinu in vsebini svojega 
oznanjevanja zapisal kristjanom v 
Korintu. Prišel je oznanjat Kristusa 
križanega, ki je Judom v spotiko, 
poganom v nespamet. Pojasnil je, da 
vera, ki jo oznanja, ne sloni na 
človeški modrosti, ni človekova 
iznajdba, ki se lahko hitro sesuje, 
ampak sloni na božji moči, ki vse 
človeško presega, prav v svoji 
božanski nedoumljivosti in 
neskončnosti pa se preprosteje in 
globlje dotika človeka kot katerokoli 
človeško umovanje in načrtovanje. 
Kako preprosto pa jasno kaže 
človeku pot iz njegove majhnosti in 
ozkosti v tisto razsežnost, kjer tudi 
on lahko postane deležen božje 
veličine in neminljivosti! Prerok na 
domač in preprost način opozori, da 
je prav človekovo vsakdanje 
ravnanje tista dvosmerna pot, ki 
človeka dviga na raven  

 

 

 

 

 

 
resnične človečnosti ter ga približuje 
Bogu, obenem je to pot, po kateri 
božja neskončnost prihaja do 
človeka, po kateri človekova temina 
postaja jasna kot poldan: - lomi 
lačnemu svoj kruh, ko vodiš nagega, 
ga obleci - kot vsakdanji kruh jasna in 
preprosta beseda, ki povzema prav 
vse, kar danes radi izražamo z 
besedo človekoljubnost.  
Gospod pa tokrat niti ne daje 
učencem kakšnega poduka, kot da 
je samo po sebi razumljivo, kdo, kaj 
in kakšen je v svojem okolju tisti, ki 
pravi, da je kristjan, ki se ima za 
njegovega učenca: - vi ste sol zemlje, 
- vi ste luč sveta, ne le kristjani 
znotraj zidov cerkve ali svojega 
doma, ampak ljudje, ki tudi v 
javnosti pokažejo, da iz vere v Boga 
in v svojo neminljivo prihodnost pri 
Bogu hočejo živeti pošteno, hočejo 
biti pravični in dobri do slehernega 
človeka, si prizadevati za mir, 
odpuščati, čutiti s človekom.  
                                    p. Metod Benedik 
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Papeževo pismo ob 
Svetovnem dnevu bolnikov 

 

Vera in dejavna ljubezen: »Tudi 
mi smo dolžni dati življenje za 
brate«            (1Jn 3,16) 
 
Dragi bratje in sestre! 
 
1. Ob priložnosti 22. svetovnega 
dneva bolnikov, ki letos nosi 
naslov Vera in dejavna ljubezen: 
»Tudi mi smo dolžni dati življenje 
za brate« (1Jn 3,16), se še 
posebej obračam na bolne in vse 
tiste, ki skrbijo za njihovo pomoč 
in oskrbo. Cerkev vidi v vas, dragi 
bolniki, posebno navzočnost 
trpečega Kristusa. In tako je ob 
nas ali bolje v našem trpljenju, 
trpljenje Jezusa, ki nosi z nami to 
težo in v tem odkriva smisel. Ko 
se je Božji Sin povzpel na križ, je 
s tem uničil osamljenost trpljenja 
ter osvetlil temo. Postavljeni smo 
tako pred skrivnost Božje ljubezni 
do nas, ki nam 
vliva upanje in pogum. Upanje, 
ker je v načrtu Božje ljubezni tudi 
noč trpljenja, ki pa se odpre v 
velikonočno svetlobo; in pogum, 
da se v njegovi družbi in skupaj z 
Njim soočimo z vsakim 
nasprotovanjem. 
 
2. Božji Sin, ki je postal človek, ni 
odvzel človeške izkušnje bolezni 
in trpljenja, ampak ju je vzel 
nase ter ju preoblikoval in jima 

dal novo razsežnost. Novo 
razsežnost, da nimata več zadnje 
besede, saj jo ima novo življenje 
v polnosti. Preoblikoval, kar 
pomeni, da lahko v povezanosti s 
Kristusom iz negativnosti 
postaneta pozitivni. Jezus je pot 
in z njegovim Duhom lahko 
hodimo za njim. Kakor je Oče 
daroval Sina za ljubezen, in je Sin 
daroval samega sebe za isto 
ljubezen, tako lahko tudi mi 
ljubimo druge, kot je Bog ljubil 
nas in damo življenje za brate. 
Vera v dobrega Boga postane 
dobrota, vera v križanega Kristusa 
pa postane moč ljubiti do konca 
in tudi sovražnike. Dokaz pristne 
vere v Kristusa je darovanje 
samega sebe, širjenje ljubezni do 
bližnjega, še posebej do tistega, 
ki si to ne zasluži, do tistega, ki 
trpi, do tistega, ki je odrinjen. 
 
3. V moči krsta ter birme smo 
poklicani postati podobni 
Kristusu, Dobremu Samarijanu 
vseh trpečih. »V tem smo spoznali 
ljubezen, da je On dal svoje 
življenje za nas. Tudi mi smo 
dolžni dati življenje za 
brate« (1Jn 3,16). Ko se z 
nežnostjo približamo tistim, ki 
potrebujejo oskrbo, prinašamo v 
protislovja sveta upanje in Božji 
nasmeh. Ko velikodušna 
posvetitev drugim postane način 
našega delovanja, pripravljamo 
prostor Kristusovemu srcu, ki nas  



ogreje. Tako prispevamo svoj 
delež za prihod Božjega 
kraljestva. 
 
4. Za rast v nežnosti, v obzirni in 
spoštljivi brezpogojni ljubezni, 
imamo krščanski zgled h 
kateremu lahko z gotovostjo 
usmerimo naš pogled. To je 
Jezusova Mati in naša Mati, ki je 
pozorna tako na Božji glas, kakor 
za potrebe in težave svojih otrok. 
Marija, gnana po božjem 
usmiljenju, ki v njej postaja 
meso, pozablja nase in gre v 
naglici v Galilejo na Judovem, da 
bi srečala sorodnico Elizabeto in 
ji pomagala. Prav tako posreduje 
pri Sinu na svatbi v Kani, ko 
opazi, da zmanjkuje vina za 
praznovanje. Nadalje skozi 
romanje življenja nosi v svojem 
srcu besede starčka Simeona, ki 
je napovedal, da bo meč prebodel 
njeno dušo. Trdna ostane tudi 
pod Jezusovim križem. Ona ve, 
kako hoditi po tej poti in zato je 
Mati vseh bolnikov in trpečih. Z 
otroško pobožnostjo se lahko z 
zaupanjem zatekamo k njej, 
prepričani, da nam bo pomagala, 
nas podprla ter nas ne bo 
zapustila. Ona, kot Mati Vstalega 
Križanega, je ob nas med našimi 
križi in nas spremlja na poti proti 
vstajenju ter polnemu življenju. 
 
 
 

5. Sveti Janez, učenec, ki je z 
Marijo stal pod križem, nas 
popelje k izvirom vere in dejavne 
ljubezni, k srcu Boga, ki 
je 'ljubezen' (1Jn 4,8.16) in nas ob 
tem spominja, da ne moremo 
ljubiti Boga, če ne ljubimo 
bratov. Tisti, ki je z Marijo pod 
križem, se nauči ljubiti kot Jezus. 
Križ je »gotovost zveste Božje 
ljubezni do nas. Tako velike 
ljubezni, ki vstopi v naš greh in ga 
odpusti, vstopi v naše trpljenje in 
nam podari moč, da ga lahko 
prenašamo, vstopi tudi v smrt in 
jo premaga ter nas reši... 
Kristusov križ nas vabi, da se 
pustimo 'okužiti' od te ljubezni, 
nas vedno uči gledati druge z 
usmiljenjem in ljubeznijo, 
predvsem tistega, ki trpi, ki 
potrebuje pomoč« (Križev pot z 
mladimi, Rio de Janeiro, 26. julij 
2013). 
 
22. svetovni dan bolnikov zaupam 
v priprošnjo Mariji, da bi 
pomagala bolnikom živeti njihovo 
trpljenje v povezanosti z Jezusom 
Kristusom ter podpira tiste, ki za 
njih skrbijo. Vsem, bolnikom, 
zdravstvenim delavcem ter 
prostovoljcem iz srca podeljujem 
apostolski blagoslov. 
 
Iz Vatikana, 6. decembra 2013 
 
                          papež Frančišek 
 
 



Naša oznanila  
  

 Takoj po sv. maši bo srečanje 
staršev letošnjih prvoobhajancev.  
Prisrčno vabljeni! 
 
 V tednu pred nami je 
katehetski simpozij v Celju, zato 
verouk za 1.,2., in 3. razrede 
odpade. Za višje razrede je 
verouk kot običajno.   
 
 Jutri v ponedeljek 10.2.2014 
ob 19.30 je v Domu krajanov v 
Košakih redno srečanje ŽPS. 
Člani vzemite vabila v zakristiji.  
 
 Slovenska Karitas se 
pridružuje pomoči prizadetim ob 
ledeni ujmi, ki je zajela 
Slovenijo. za pomoč 
gospodinjstvom, ki so utrpeli 
škodo zaradi ledene ujme in 
potrebujejo podporo. 
 
 Nabirka pretekle nedelje,  

4. nedelje med letom 
je bila 175 eur; 
Bog vam povrni! 

 
 

  Sv. maše so še vedno v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
NEDELJA, 9.2.,   
5. nedelja med letom, 
Polona, davica in mučenka; 
09.00 + Srečko Knuplež 
 

 
ČETRTEK, 13.2., 
Gilbert, škof ; 
19.00 -  

 
PETEK, 14.2., 
Valentin, duhovnik, mučenec; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 15.2.,  
Klavdij, redovnik; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 -  
 
NEDELJA, 16.2.,   
6. nedelja med letom, 

  Onezim, škof, mučenec; 
09.00 -  
 
 

 
 
 
 
 
 

 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 
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. 
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