
 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, starši 
Serdinšek Josip in Ana, Ferenc Janez 
in Genovefa  
 
PETEK, 24.2.,  
Sv. Matija, apostol;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 25.2.,  
Valburga, opatinja; 
19.00 + Jožefa Senekovič 
         + Zdravko Tanasić 
 
 
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 
 

»Sin odpuščeni so ti grehi!«  
     (Mr 2,5) 

 

Beseda o Božji besedi 
 
Današnji evangelij najbolje ponazarja, 
kako se v Jezusovem življenju med 
seboj prepletajo besede in dejanja pa 
tudi čudeži so namenjeni temu, da 
pospešujejo razodevanje njegovega 
poslanstva in njegove osebe. 
Nekega dne se je razvedelo, da je 
Jezus »v hiši«. Skoraj gotovo gre za 
hišo Simona Petra, kjer je bil »kakor 
doma«, ko je deloval v Kafarnaumu. 
Zbralo se je toliko ljudi, da nikakor ni 
bilo mogoče vstopiti skozi vrata. 
Možje, ki so prinesli hromega sorodnika 
ali prijatelja, so obšli oviro tako, da so 
odkrili streho ter bolnika v rjuhi 
spustili pred Jezusa. Stvar nikakor ni 
nemogoča, če pomislimo na palestinske 
hiše v tistem času (in deloma tudi 
danes), ki so bile vse pritlične, streha 
pa je bila iz lesa in zbite zemlje. Ko je 
Jezus videl njihovo vero, je rekel 
hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti 
grehi.« Nekateri pismouki so se 
pohujšali in so mislili sami pri sebi: »To  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
je bogokletje! Kdo more odpuščati 
grehe razen enega, Boga?« Jezus ne 
zanika njihove trditve, da lahko samo 
Bog odpušča grehe, s čudežem pa jim 
dokaže, da ima na zemlji enako oblast 
kakor Bog. To je eden od vrhuncev 
razodevanja osebe Jezusa Kristusa v 
Markovem evangeliju.  
Zavedati se moramo, da gre za nas, da 
tisto, kar se je nekega dne zgodilo v 
Simonovi hiši, Jezus še naprej tudi 
danes dela v »Simonovi hiši«, ki je 
Cerkev. Mi smo tisti hromec vsakokrat, 
ko stopimo pred Boga, da bi prejeli 
odpuščanje grehov. Resnica, o kateri 
želimo razmišljati tokrat, je prav tista, 
ki so jo ubesedili pismouki in jo Jezus 
posredno potrdi: samo Bog lahko 
odpušča grehe. Človek lahko »stori« 
greh, le Bog pa ga lahko »odpusti«. 
Domišljavost modernega človeka, da si 
lahko sam odpušča (»Jaz sam se danes 
obtožujem in samo jaz si lahko 
odpustim!« vpije Sartrov junak.) ali 
celo zanika obstoj problema, ki se 
imenuje »greh«, je najbolj 
vznemirljivo znamenje izgube 
moralnega čuta v naši kulturi. Tudi mi 
smo postali duhovno hromi.  Naj nam 
sv. postni čas v katerega vstopamo v 
sredo, povrne duhovno zdravje.                  
                                                  R.C. 

 

Leto XII., 
štev. 120, 
7. nedelja  
med letom; 
19.2.2012  

 

7. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 štev. 120, 
7. nedelja 
med letom; 

 19.2.2012 



PEPELNIČNA SREDA  
IN SV. POSTNI ČAS 
 

Pepelnica in pomen pepela 

Spreobrni se in veruj evangeliju! - 
Izreče duhovnik, ko na pepelnično 
sredo potrese pepel na glavo. Verovati 
evangeliju pomeni verovati v držo 
ljubezni – in ne egoizma, pa naj ves 
svet še tako trdi, da je le-ta edini 
način preživetja. Verovati v pot 
odnosov in povezanosti – in ne 
zaskrbljenosti zase, pa čeprav je včasih 
veliko silnic, ki človeka držijo 
zagledanega vase. 

Pepel – simbol človekove 
minljivosti, krhkosti, moralne in 
bivanjske omejenosti. S tem je 
zaznamovana naša eksistenca. Kdo 
ne izkuša trpljenja in nesmisla 
trpljenja? Kdo ne izkuša na tak ali 
drugačen način zaznamovanosti z 
grešnostjo? Kristus prihaja prav za 
to in prav za tebe. 

Pepel – znak spokornosti, da bi 
priznal/-a svoje zgrešnosti ter 
upal/-a v Božje usmiljenje. 

Pepel - simbol človekove pokore, 
spokorjenosti, želje spremeniti kaj 
v življenju, morda celo spremeniti 
kakšno področje v življenju. 

Morda se niti ne zavedam, da hodim 
napak, morda pa že dolgo časa vem, da 
moram kaj spremeniti – pa niti ne 
upaš, da je sploh mogoče, oz. nikdar se 
ne obrneš na Kristusa, ki ti v tem želi 
pomagati. 

 POSTNA POSTAVA  

 
Postni čas, ki se začne s pepelnično 
sredo, nas vsako leto pripravlja na 
veliko noč. Naj bo to res čas milosti, 
duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih 
bomo darovali za potrebe Cerkve in 
vsega sveta. 
Cerkev za postni čas določa tudi 
posebne oblike spokornosti. Strogi post 
je na pepelnično sredo (letos 22. 
februarja) in na veliki petek (letos 6. 
aprila). Ta dva dneva se le enkrat na 
dan do sitega najemo in se zdržimo 
mesnih jedi. Strogi post veže od 
izpolnjenega 18. leta do začetka 60. 
leta. 
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse 
petke v letu. Zunaj postnega časa 
smemo zdržek od mesnih jedi 
zamenjati s kakim drugim dobrim 
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. 
Zdržek od mesnih jedi veže vernike od 
izpolnjenega 14. leta. 
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) 
na petek ali je kakšna slovesnost v 
družini (poroka, pogreb…), post in 
zdržek odpadeta. Za duhovnike, 
redovnike in redovnice, ki se hranijo 
doma, ne velja olajšava za petke zunaj 
postnega časa. 
 

ZA OTROKE IN MLADE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZANIMIVA ZGODBA ZA DUŠO 

Nekoč je živel par z 12 let starim 
fantom in oslom. Odločili so se, da 
bodo potovali, delali in spoznali svet. 
Tako so odpotovali vsi trije z oslom 
vred. 
Prišli so v prvo vas in ljudje so 
komentirali: 
"Poglejte tistega fanta, sploh ni lepo 
vzgojen. On sedi lepo na oslu, 
njegovi ubogi starši, že ostareli, pa 
ga porivajo." Žena reče možu: "Ne 
bomo dovolili, da ljudje grdo 
govorijo o najinem otroku." Mož je 
posadil otroka na tla in se sam 
povzpel na osla. 
Ko so prispeli v drugo vas, so ljudje 
mrmrali: "Poglejte, sram naj bo tipa - 
pusti, da otrok in uboga žena 
porivata osla, medtem ko je on 
»komot« v sedlu. Odločili so se, da se 
bo žena povzpela na osla, medtem ko 
bosta oče in sin držala uzdo za 
vlečenje osla. 
Prišli so v tretjo vas in ljudje so 
komentirali: "Ubogi človek! Delal je 
cel dan, sedaj pa pusti, da je žena 
zlezla na osla. In ubogi sin, kdo ve, 
kaj ga še čaka s tako mamo!" Zmenili 
in odločili so se, da se bodo vsi trije 
povzpeli na osla za novo 
nadaljevanje svoje poti. 
Prispeli so v naslednjo vas in 
poslušali, kaj pravijo vaščani: 
"Pošasti so, bolj pošasti kot osel, ki 
jih nosi. Mu bodo hrbet zlomili!" 
Na koncu se obupani odločijo, da 
bodo vsi trije stopili z osla in hodili 
ob oslu, ampak ko so šli skozi 
naslednjo vas, niso mogli verjeti 
govoricam ljudi, ki so se jim smejali: 

"Poglejte tiste tri idiote: hodijo, tudi 
če imajo osla, ki bi jih lahko nosil!" 

 NAUK: vedno te bodo kritizirali, 
govorili slabo, grdo o tebi in bo težko 
spoznati koga, ki mu boš všeč takšen, 
kot si. Torej, živi, kot verjameš, 
delaj, kot ti pravi srce. 

 

Naša oznanila 
 

�  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  
 
� V sredo se začne sv. postni čas. K 
posebni postni akciji nas vabi Karitas, 
v stolnici in pri frančiškanih bodo 
posebni »postni govori«. Vabljeni! 
 
 � V soboto po večerni maši bo 
biblično srečanje - razmišljali in 
pogovarjali se bomo o evangeliju 
prihodnje 8. nedelje med letom: Mr 
1,12-15. Dobrodošli! 
 
� Od 23. do 26. februarja bo v 
Slomškovem domu v Rošpohu 
usposabljanje animatorjev 
ministrantskih skupin. Interesenti 
naj se prijavijo pri g. župniku.   
 
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
135 EUR; Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za pomoč! 
 
 


	ZANIMIVA ZGODBA ZA DUŠO

