
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V današnjih berilih je večkrat 
slišati besedo, ki je tisočletja ţe 
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. 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 okuţi 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 druţbe. V odlomku iz 
Tretje Mojzesove knjige je 
rečeno, naj človeka, za katerega 
sumijo, da naj bi bil gobav, 
peljejo k duhovniku, ta pa naj 
stvar preveri in »naj ga razglasi za 
nečistega« (3 Mz 13,3). Edina skrb  

 

 

 

 

 

 

druţbe je, da zaščiti samo sebe. 
Zdaj pa poglejmo, kako v 
današnjem evangeliju ravna 
Jezus: »K njemu je prišel gobavec 
in ga na kolenih prosil: 'Če hočeš, 
me moreš očistiti.' Zasmilil se mu 
je, iztegnil je roko, se ga dotaknil 
in mu rekel: 'Hočem, bodi 
očiščen!' Gobe so takoj izginile in 
bil je očiščen.« Jezusa ni strah 
okuţbe; gobavcu dovoli, da mu 
pride povsem blizu in pred njim 
pade na kolena. Še več, v času, 
ko so bili ljudje prepričani, da je 
ţe sama bliţina gobavca lahko 
vzrok za okuţbo, on »iztegne roko 
in se ga dotakne«.  Jezus v teh 
okoliščinah izgovori eno najlepših 
in najbolj boţjih misli, čeprav 
zelo zgoščeno: »Hočem, bodi 
očiščen.« »Če hočeš, moreš,« je 
rekel gobavec in tako izpovedal 
svojo vero v Jezusa.  
Bog daj, da bi v našem srcu bila 
poleg vere tudi volja po iskrenem 
spreobrnjenju! Naj nas pri tej 
odločitvi spremlja sv. postni čas v 
katerega s pepelnico vstopamo.                                        
                        R. Cantalamessa 

Leto XVI., 
št. 280, 
6. nedelja   
med letom; 
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 Sv. postni čas 

Na sredo po pustnem torku 
nastopi pepelnica in s pepelnično 
sredo se začenja post. Na samo 
pepelnično sredo pa velja strogi 
post. Včasih je polnočni zvon 
označil začetek posta. Do 
nedavnega je veljala pepelnica za 
praznik in sveti dan. Mašnik s 
pepelom “lanskih” oljk pokriţa 
čela vernikom in izreče znane 
biblijske besede: »Pomni človek, 
da si prah in da se v prah se 
povrneš.« Prav je, da na 
pepelnico sklenete, da se boste 
ves postni čas odrekli nečemu, 
kar vas veseli. Morda ne boste 
jedli določene prehrane, pili 
določene pijače, si ne boste 
ogledali, kar vas veseli, pomagali 
komu, ki je pomoči potreben ipd. 
Lahko začnete z malimi stvarmi. 
Če boste nadaljevali z odpovedjo, 
boste z leti dobili mnoge kreposti. 
Te kreposti, vas bodo še kako 
utrdile, da boste laţje prenašali 
preizkušnje, ki vam jih bo Jezus 
poslal, da bi mu pomagali nositi 
kriţ! 

Spomni se človek, da si samo 
popotnik po poti do večnega 

življenja! 

Ali nas morda mora Cerkev 
spomniti, da bomo morali 
umreti?  Gotovo malokrat 
razmišljamo o smrti, in se 
vedemo kot nesmrtni, in dobro je, 

če nas kdaj pa kdaj kdo spomni, 
da resničnost vedno ne sledi 
našim sanjam. Toda smisel 
obreda pepeljenja ima zelo 
drugačen pomen in 
težo. Omenimo najprej poročilo o 
stvarjenju Adama, ko je Bog vzel 
prah zemlje, ga oblikoval in mu s 
svojim dihom vdahnil ţivljenje. V 
psalmu 50 vidimo, da je Bogu 
všeč skrušeno in skesano srce. Ta 
izraz izhaja iz besede conterere 
(lat.) in meri prav na 
to: spremeniti srce v prah. Kadar 
smo ţalostni in potrti, ko 
pretrpimo neko ţalitev in krivico, 
ko trpimo v preizkušnji, ne da bi 
se upirali ali razjezili, takrat je 
naše srce kot zmleto ali stolčeno 
v prah. Postane prah, kadar nima 
več pravice, da bi napredovalo ali 
zahtevalo nekaj svojega nazaj. 
Takrat začne delati Bog. Kot je 
prej vzel prah zemlje, vzame 
sedaj naše srce in ga oblikuje na 
novo, ga preoblikuje, in naše srce 
se prerodi kot novo. Sposobno je 
novih sentimentov (čustva, 
doţivljanje), bolj človeških in bolj 
Boţjih hkrati. To je pravi smisel 
postne spokornosti: ponovno 
izročiti Bogu svoje srce, da bi ga 
on lahko na novo oblikoval. Če se 
naučimo doumeti smisel 
skrivnosti, ki jo ţivimo, bo srce 
odkrilo nove moči, da bi to 
skrivnost ţivelo v globino in 
končno našlo veselje, ki ga išče, 
kljub vedno prisotnim bolečinam. 
Spreobrnjenje je vrnitev k 
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intimnosti in zaupnosti, k temu, 
da vedno bolj intenzivno 
zaznavamo prisotnost Tistega, ki 
nas je vzljubil in nas kliče v svojo 
ljubezen. Takrat zgine »scena«, 
bodisi notranja ali zunanja. 
Scena, kjer ni intimnosti, in 
takšno sceno lahko igramo na 
zunaj, da bi nas drugi fizično 
opazili. Je pa tudi notranja 
»scena«, ki zadeva nas same. 
Spreobrni se in veruj evangeliju! - 
Izreče duhovnik, ko na pepelnično 
sredo potrese pepel na glavo. 
Verovati evangeliju pomeni 
verovati v drţo ljubezni – in ne 
egoizma, pa naj ves svet še tako 
trdi, da je le-ta edini način 
preţivetja. Verovati v pot 
odnosov in povezanosti – in ne 
zaskrbljenosti zase, pa čeprav je 
včasih veliko silnic, ki človeka 
drţijo zagledanega vase.  
 

 Naša oznanila 
   
 V ponedeljek 9.2.2015 smo 
imeli redno srečanje ŽPS. Skupaj 
smo ugotavljali, da se 5-letni 
mandat članov ŢPS in ključarjev 
letos končuje. Ob tem se 
njihovemu delu prisrčno 
zahvalimo. Obenem bo sv. postni 
čas »prinesel« izbiro nove ekipe 
ŢPS. V ta namen bomo od danes 
naprej tudi moli posebno molitev. 
Več o sami izbiri nove ekipe ŢPS 
prihodnjič! 
 

 V torek 10.2.2015 je bil po 
odločbi Upravne enote Maribor še 
zadnji ogled naše cerkve v 
postopku  pridobivanja 
uporabnega dovoljenja. 
Odgovorni iz UE Mb so ugotovili, 
da ni več nobenih ovir za 
pridobitev uporabnega dovoljenja 
za našo cerkev. Sedaj čakamo le 
še na pravnomočnost omenjene 
delne odločbe. To pomeni, da se 
z datumom, ko postane delna 
odločba pravnomočna, vse 
bogosluţno dogajanje za stalno 
preseli v našo cerkev. Z istim 
datumom bomo uvedli sv. maše 
vsak dan v tednu. Vsekakor bo to 
zgodovinska sprememba v 
vsakodnevnem ţivljenju naše 
ţupnije. Sedaj se bo šele 
pokazalo ali smo »vredni« svoje 
lastne župnije. To bomo pokazali 
tako s številčnostjo, kakor tudi s 
poboţno udeleţbo pri sv. mašah. 
Upamo, da sprememba ne bo 
razlog za dvom v upravičenost 
obstoja naše ţupnije, temveč za 
iskreno veselje in potrditev 
desetletnih pričakovanj in dela 
vseh nas! 
 
 
 Jutri se začnejo zimske 
počitnice. Ker ni šole, tudi 
verouka ni.  
 
 
 
 
 
 



 Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 

 
 
6. NEDELJA MED LETOM, 15.2., 
Klavdij, redovnik; 
09.00 + iz druţine Bezjak    

          (darovala Kopp Kristina) 
 
SREDA, 18.2.,Pepelnica, 
Frančišek Regis Clet, duhovnik 
in mučenec;  
19.00 – v dober namen  
(darovala družina Novak) 
 
ČETRTEK,19.2.,  
Barbat, škof;  

  19.00 - Kosec Ana in njen + moţ 
 
PETEK, 20.2.,  
Leon Sicilski, škof;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
            naše ţupnije 
 
SOBOTA, 21.2.,  
Peter Damiani,  
škof in cerkveni učitelj 
18.30 – molitvena ura 
19.00 – za zdravje Škrlec Mateje 
 
1. POSTNA NEDELJA, 22.2., 
Sedež apostola Petra;  
09.00 + Joţe Pak in starši Pak 
 
 
 
 
 

Molitev v pripravi na izbor 
novega  Župnijskega 

pastoralnega sveta 
 

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča: 
Pojdite tudi vi v moj vinograd. Daj 
nam duha modrosti, da se bomo 

velikodušno odzvali delu v župniji 
in izbrali primerne člane 

župnijskega pastoralnega sveta, 
ki bodo v našem imenu in z našo 
pomočjo sodelovali z duhovniki v 

dušnem pastirstvu in 
uresničevanju smernic sinode o 

družini po priprošnji Device Marije 
ter blaženih: Antona Martina 
Slomška, Lojzeta Grozdeta in 
Drinskih mučenk. Po našem 

Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem 
Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega 

Duha živi in kraljuje vekomaj. 
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:   
00386/41/868-298 
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. 
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