
 Sv. maše v februarju 
 
 
6. NEDELJA MED LETOM, 12.2., 
9.30 + Jože Kaučič; 
       +  Jožefa Senekovič 
 
 
PETEK, 17.2.,  
Sedem ustanoviteljev servitov;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 18.2.,  
Bl. Frančišek Regis; 
19.00 za Damjana z družino 
 
7. NEDELJA MED LETOM, 19.2., 
9.30 + Jože Pak 
 
 
SREDA, 22.2., PEPELNICA,  
ZAČETEK SV. POSTNEGA ČASA;  
19.00 + Serdinšek Terezija 
 
 
PETEK, 24.2.,  
Sv. Matija, apostol;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 25.2.,  
Valburga, opatinja; 
19.00 + Jožefa Senekovič 
 
 
NEDELJA, 26.2.,  
Aleksander, škof; 
9.30 + Stane Gamser  
 
 
 
 

Molitev tedna  
 

O Bog, Stvarnik in branitelj 
človeškega rodu, 
človeka si ustvaril po svoji podobi 
in ga čudovito obnovil  
z milostjo krsta, 
ozri se name, svojega služabnika, 
in naklonjeno sprejmi  
moje ponižne prošnje. 
Prosim te, naj vzide v mojem srcu 
sijaj tvoje slave, 
da bo izginil vsak strah,  
vsaka groza, vsak preplah, 
da te bom mogel  
vedrega duha in srca 
skupaj z brati in sestrami hvaliti v 
tvoji Cerkvi. 
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 
 

»Hočem, bodi očiščen…«  
     (Mr 1,41) 

 

Beseda o Božji besedi 
 
 
V današnjih berilih je večkrat slišati 
besedo, ki je tisočletja že sama po sebi 
zbujala stisko in strah: gobavost! Dva 
zunanja dejavnika sta pripomogla k 
povečanju strahu pred to boleznijo, 
dokler ni postala simbol največje 
nesreče, ki lahko doleti človeka in ga 
izolira na najbolj nečloveške načine 
(ograja z bodečo žico, zapori, gozdovi, 
pokopališča, norišnice, puščava). Prvi 
dejavnik je bilo prepričanje, za 
katerega danes vemo, da je v veliki 
meri zgrešeno, da naj bi bila ta 
bolezen tako zelo nalezljiva, da se z 
njo okuži vsak, ki pride v stik z 
obolelim; drugi razlog, tudi ta brez 
utemeljitve, pa je, da je gobavost 
kazen za greh. Vse to je telesnemu 
trpljenju dodajalo še dušno trpljenje, 
ki sta ga povzročala obsodba in 
zaničevanje družbe. 
 
Jezusa ni strah okužbe; gobavcu 
dovoli, da mu pride povsem blizu in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pred njim pade na kolena. Še več, v 
času, ko so bili ljudje prepričani, da je 
že sama bližina gobavca lahko vzrok za 
okužbo, on »iztegne roko in se ga 
dotakne«. Ne mislimo, da se je vse to 
zgodilo spontano in Jezusa ni nič stalo. 
Kot človek je tako glede tega in tudi 
drugih stvari delil prepričanje svojega 
časa in družbe, sredi katere je živel. 
Toda sočutje do gobavca, ki ga je nosil 
v sebi, je bilo močnejše od strahu pred 
gobavostjo. Evangeljska pripoved 
prinaša nenavaden sklep, čeprav niti ni 
tako neobičajen: 
»Jezus ga je brž jezno poslal ven in mu 
rekel: 'Glej, da nikomur nič ne poveš, 
ampak pojdi, pokaži se duhovniku in 
daruj za svoje očiščenje, kar je 
zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.'« 
Jezus ukaže ozdravljencu, da tega 
nikomur ne pove, ampak naj se pokaže 
duhovniku, kot je to predpisovala 
Mojzesova postava. Tako je nakazal, da 
ni prišel postave odpravit, prišel jo je 
»dopolnit«, se pravi udejanjit tisto, kar 
je postava predpisovala, ni pa dala 
moči, da bi človek to lahko storil. 
Duhovnikom je hotel ponuditi tudi 
priložnost, da bi verovali, ko bodo 
videli, da se v njem izpolnjujejo 
znamenja, ki so jih pričakovali od 
Mesija, med katerimi je bilo prav 
»očiščenje gobavcev« (Mt 11,5).   R.C. 

 

Leto XII., 
štev. 119, 
6. nedelja  
med letom; 
12.2.2012  

 

 

6. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 štev. 119, 
6. nedelja 
med letom; 

 12.2.2012 



SVETNIK TEDNA  
 
SV. VALENTIN 
 
Goduje 14.februarja. 
Sv. Valentin v sebi združuje osebi dveh 
duhovnikov mučencev, ki sta živela v 
istem času in imela enako ime. 
Legenda pripoveduje, da je bil 
Valentin duhovnik, ki je prelil svojo kri 
za Kristusa pod cesarjem Klavdijem II. 
okrog leta 270. Nekako v tem času pa 
je kot mučenec umrl tudi škof v 
umbrijskem mestu Terni, ki mu je prav 
tako bilo ime Valentin. Spomin na oba 
so stalno obhajali na isti dan. 
Najverjetneje gre za isto svetniško 
osebo. Možno je, da je Valentin bil 
najprej duhovnik v Rimu, nato pa škof 
v Terniju. Raziskovalci zgodovine 
današnjega svetnika še niso dokončno 
rešili uganke. 
Ime Valentin izhaja iz latinske besede 
»valens«, kar pomeni močan in zdrav. 
Zato so imeli svetnika za priprošnjika 
zoper telesne slabosti in kužna 
obolenja. Ker je njegov god v 
predpustnem času, ki je bil nekdaj 
namenjen svatovanju, so se mu 
priporočali novoporočenci. Priporočali 
so se mu tudi čebelarji, saj njegov god 
ob koncu zime naznanja pomlad, ko se 
iz zimskega spanja prebudijo čebele. 
Po starem kmečkem koledarju prinese 
sv. Valentin ključe od korenin, zato mu 
pravijo, da je prvi pomladin. Sv. 
Valentin je tudi zavetnik za oči in za 
pravo spoznanje (pogled duš). Rimska 
legenda pravi, da je svetnik vrnil vid 
slepi poganski deklici, ki se je nato z 
vso družino dala krstiti. Neka druga 
legenda pripoveduje, da je sv. Valentin 
ozdravil božjastnega sina nekega 
pogana, zato ga upodabljajo z 

otrokom, ki mu leži pod nogami. Tako 
je svetnik tudi priprošnjik božjastnim 
bolnikom. 
14. 2. obhajajo svoj god tisti, ki jim je 
ime: Valentin, Valentina, Tinček, Tine, 
Tina, Tinka, Zdravko, Zdravka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valentinovo na Slovenskem 
 
Sv. Valentina poznamo pri nas  že 
dolgo, vendar ne v povezavi z dnevom 
zaljubljenčev. Sveti Valentin goduje 
14. februarja. Takrat – po starem 
kmečkem koledarju - prinese ključe do 
korenin. Na ta dan se tudi ženijo 
ptički. Kdor želi videti ptičjo ženitev, 
mora bos do grmovja, čeprav je na ta 
dan velikokrat še zelo mrzlo. Pri nas 
Valentinovo ni klasičen praznik, lahko 
bi rekli da je vrinjen, vendar se pri nas 
vse bolj uveljavlja. Valentinova srca so 
prišla k nam iz Holandije skupaj s samo 
zamislijo o prazniku. 
Sv. Valentina že dolgo poznamo tudi v 
Sloveniji, vendar je imel pri nas 
drugačen pomen. Po starem kmečkem 
koledarju je Valentin 
prinesel ključe do korenin in so mu 
zato pravili prvi spomladin. Valentin 
ureže prvo trto, ponekod pa se prične v 
tem času delo na vrtovih. Predvsem pa 
je marsikomu znano, da je ta dan 
poleg gregorjevega (12. marec) in 
vincencijevega (22. januar) značilen po 
tem, da se ptički ženijo. Zanimivo je , 
da v Beli krajini pravijo, da je 
valentinovo prvi spomladanski dan. 

ZA OTROKE IN MLADE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTLINA 
 
Sveti Pahomij je hotel spoznati smisel 
življenja in je vsako jutro premišljeval 
svete besede modrecev, da bi odkril to 
skrivnost. 
Neke noči ga je Gospod uslišal in mu 
poslal sanje. 
Pahomij je videl, kako je svet ena 
ogromna temna votlina. V njej so se 
ljudje tipaje premikali, se udarjali in 
jezili, včasih so se ob padcu ranili, 
vedno bolj pa so bili nezaupljivi in 
razočarani, ker niso mogli najti izhoda. 
Naenkrat pa je nekdo prižgal luč. Bila 
je drobna luč. Ni je tako globoke teme, 
ki je ne bi razsvetlila že prav majhna 
luč. 
Z lučjo se lahko vedno najde pot 
rešitve, zato so se vsi postavili za 
osebo, ki je v rokah držala lučko. 
Prej so se stiskali in drug drugega 
ovirali, zdaj pa so se postavili v vrsto 
drug za drugim. Bilo jih je ogromno, 
tema globoka, lučka pa drobna.  
Na koncu so našli rešitev: prijali so se 
za roke. 
 
SKRIVNOST 
 
Že od malega je bil Miha pravcata 
nadloga. Zato so ga starši peljali k 
svetemu možu, h kateremu so se 

zatekali vsi, ki so potrebovali nasvete v 
najtežjih stvareh. 
„Pustite mi ga tukaj četrt ure,“ je 
rekel mož. 
Ko so starši odšli, je starec zaprl vrata. 
Mihca je postalo kar malo strah. 
Sveti mož se je približal otroku in ga 
tiho objel. 
Močno ga je objel. 
Tistega dne se je Miha naučil, 
kako se spreobračajo ljudje. 
 

Naša oznanila 
 

� Jutri v  ponedeljek 13. februarja 
ob 17h bo v Domu krajanov 
srečanje članov ŽPS. Člani vabila 
vzemite po sv. maši, vabljeni! 
 
 � V soboto po večerni maši bo 
biblično srečanje - razmišljali in 
pogovarjali se bomo o evangeliju 
prihodnje 7. nedelje med letom: Mr 
2,1-12. Dobrodošli! 
 
�  Od 20. do 22. februarja bo 
mestni oratorij za otroke, ki se bo 
dogajal za vse mesto Maribor v 
pastoralnih prostorih Stolne župnije. 
Interesenti se prijavite na spletni 
strani mariborskimisijon.si  
 
� Od 23. do 26. februarja bo v 
Slomškovem domu v Rošpohu 
usposabljanje animatorjev 
ministrantskih skupin. Interesenti 
naj se prijavijo pri g. župniku.   
 
� Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka pretekle 
nedelje je bila: 180 EUR; Bog vam 
povrni, iskreno vas prosimo za 
pomoč! 


