
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda domačega župnika 
 

Dragi bratje in sestre v Kristusu! 
 

Božji nam je rojen sin, veselimo se! 
Tako prepevamo na boţični večer in 
na glas oznanjamo največjo novico v 
zgodovini odrešenja. S Kristusovim 
rojstvom, namreč postaja vse novo, 
vse drugačno in spremenjeno. Nič ni 
več kakor je bilo. Človek ni več 
obsojen na propad in nesmisel. S 
Kristusovim rojstvom je človek kakor 
pravi starodavni krščanski pisec, 
rešen starodavne suţnosti greha. Bog 
je predrl nebo in postal človek, da bi 
človek po svojem prvem padcu v , 
rajskem vrtu Eden,  spet postal 
boţji.  
A Kristusovo rojstvo se ni zgodilo 
brez preizkušenj in teţav. Pomislimo 
samo: Marijino skrivnostno spočetje, 
Jezusovo rojstvo v hlevčku v 
Betlehemu, beg sv. druţine pred 
Herodom v Egipt. Ţe ob Jezusovem 
rojstvu se je izrisovala skrivnostna 
podoba kriţa, s katerim je Jezus kot 
odrasel moţ odrešil vse človeški rod. 
Če vse to poveţemo z našim 
konkretnim ţivljenjem in še posebej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z rojstvom in rastjo naše mlade 
ţupnije, bomo ugotovili, da gre pri 
obeh zgodbah za mnoge podobnosti.  
Tudi mi smo po 15 letih obstoja naše 
Slomškove ţupnije in po 5 letih odkar 
smo začeli graditi našo novo cerkev, 
še vedno kakor begunci - cerkve, ki 
danes stoji, ne smemo uporabljati.  
Vsekakor je to zelo velika 
preizkušnja za naše občestvo, a 
današnji praznik nas uči, da je pot 
do pravega veselja in do odrešenja le 
preko preizkušenj in trpljenja. Zato 
naj nas današnji praznik opogumi in 
vlije novega upanja za svoje osebno 
ţivljenje in za ţivljenje naše mlade 
ţupnije. Bog daj, da bi našo cerkev 
čim prej lahko ne le gledali, ampak 
tudi uporabljali in Bog nam pomagaj 
da bi ob vseh naporih povezanih z 
gradnjo naše cerkve, naše občestvo 
postajalo vedno bolj nezlomljiva 
druţina Jezusovih učencev in učenk, 
ki bo sposobna v ta svet prinašati 
Kristusa, ki je luč sveta in sol 
zemlje.  Ob Boţičnem praznovanju in 
vstopu v novo leto 2014 vam v 
svojem imenu in v imenu našega g. 
duhovnega pomočnika voščim veliko 
Boţjega blagoslova in vsega dobrega 
v novem letu 2014!  
                         Igor I. Novak, župr. 
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Božični čas 
 
Pogosto slišimo, da je boţič samo za 
otroke. In res je za mnoge majhne 
otroke čaroben čas migljajočih lučk, 
bleščečih okraskov, daril, zabav, 
pesmi in jaslic. V današnji porabniški 
druţbi je boţič pravljica. 
Velikokrat slišimo izraz boţična 
pravljica. V njej nastopajo angeli, 
pastirji, novorojeni otrok, ki bo 
postal kralj, osliček, kamele, trije 
kralji in zvezda repatica. 
Če k temu dodamo še boţička in 
njegove severne jelene in malho 
polno daril, dobimo 
»pocukran«izdelek, ki vsaj za nekaj 
dni preţene bridkost in bolečino 
resničnega sveta. To traja nekaj 
časa, dokler ne pogledamo v 
denarnico, dokler se ne vrnemo na 
delo, v šole, v ranjeno in zlomljeno 
človeško resničnost. 
  
In v tem je prevara tega sveta. Na 
ves glas nam trobijo, uţivajte te 
pravljične dneve miru in sreče, 
kupite si čim več daril, obdarujte se, 
odklopite se od resničnosti, zabubite 
se v svoj popek, potem pa nazaj na 
delo do naslednjih praznikov. Ne 
moti me obdarovanje, praznovanje; 
skrbi me odklop od resničnosti. Boţič 
je v resnici takrat, ko Jezus postane 
stvaren, resničen. 
Seveda so v boţični zgodbi še vedno 
angeli, pastirji, novorojeni otrok, ki 
bo postal kralj, morda osliček in 
zvezda repatica. Ostalo so 
nepotrebni posladkani dodatki. So pa 
tudi stvari, ki so običajno 
zamolčane. Marija je najstniška 
mamica in o njenem otroku govorijo, 

da je nezakonski. Joţef in Marija sta 
brezdomca, klošarja in verjetno brez 
prebite pare. Prisiljena sta beţati za 
golo preţivetje in postaneta begunca 
zaradi Herodovega Ijubosumja in 
strahu. Ta isti Herod z največjo 
lahkotnostjo pokolje skupino 
majhnih betlehemskih otrok, da bi si 
tako ohranil svoj politični poloţaj. 
Revščina, škandal, brezdomstvo, 
nesprejemanje, begunstvo, krutost 
do nedolţnih otrok - vse to zelo diši 
po današnjem resničnem poloţaju v 
svetu. Če povemo celotno zgodbo, to 
ni več pravljica za otroke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To je zgodba o Jezusu. Imenujejo ga 
Emanuel, Bog z nami, z nami deli 
muke in utrujenost, z nami ţivi v 
temi nesprejemanja in bolečine in 
hkrati s svojim ţivljenjem in 
učenjem kaţe na boţjo resnico in 
slavo. Postal je kralj, resnični kralj, 
a njegova krona je bila iz trnja, 
njegovo ogrinjalo je bilo popljuvano, 
njegov prestol je bil lesen kriţ za 
zločince. Večina njegovih podanikov 
so bili Ijudje z roba druţbe, revni, 
trpeči in ţalostni. Vplivne osebe so 
ga zavrgle, duhovniki so ga prekleli, 



močni so ga obsodili. Vendar je 
zmagal, skupaj z Očetom, ker ga 
smrt ni mogla vkleniti. Vstal je od 
mrtvih, se prikazal učencem in se še 
vedno razodeva tistim, ki ga iščejo v 
sedanjosti. 
Tako je vsa boţična skrivnost 
obseţena v besedi Emanuel. Bog z 
nami, Bog na naši strani, Bog s 
človeškim obrazom, Bog, ki trpi z 
nami in za nas, Bog, ki nas pozna po 
imenu. 
 
 

Naša oznanila  
  
 Prispeli so novi Marijanski 
koledarji. Cena enega je 2 eur.  
 
 Prispele so nove Druţinske 
pratike, cena je 5 eur. 
  
 Prejeli smo zelo zanimivo knjigo 
z naslovom »Črnec v beli koţi«. 
Knjiga govori o ţivljenju slovenskega 
misijonarja p. Mihe Drevenška. Cena 
ene knjige je 15 eur.  
 
 Pred nami je Boţični praznik. Na 
sv. večer (24.12.2013) bomo imeli 
sv. maše kakor običajno in sicer ob 
19h in ob  24h. Na ţalost 
uporabnega dovoljenja za našo 
cerkev nismo uspeli pridobiti in 
bomo zato še do začetka januarja 
2014 redno sv. maše obhajali v Domu 
krajanov.  
 
 V četrtek 26.12.2013 obhajamo 
Štefanovo, ko bomo pri sv. maši ob 
9h blagoslovili sol in vodo.  
 

 V teh dnevih prihaja v Slovenijo 
lučka miru. V naši ţupniji smo jo 
slovesno sprejeli 4. adventno 
nedeljo. Kdor ţeli svečko dobiti, kjo 
lahko še vedno dobi v zakristiji. 
 
 Na razpolago so koledarji s 
podobo papeţa Frančiška, vaš 
prispevek zanje je namenjen za 
gradnjo naše cerkve, Bog povrni! 
 

  Kulturno umetniško društvo 
Nedeljska šola vabi v soboto 
28.12.2013 ob 17h, na boţični 
koncert, ki bo v Domu krajanov v 
Košakih.   PREPEVALI BODO: 
Glasbene skupine KUD Nedeljska 
šola, Komorna skupina Zvon in 
Pevski zbor sv. Jakoba. PRISRČNO 
VABLJENI! 
Sv. maša bo v soboto zato ob 9h 
dopoldan v domu krajanov, 
vabljeni! 
 
 Bog povrni vsem, ki ste pomagali 
pri pripravi na boţično praznovanje, 
jasličarjem in vsem pevskim 
zasedbam, ki ste tako lepo pomagale 
doţivljati lepoto boţične noči.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 
NEDELJA, 22.12., 
4. adventna nedelja, 
BOŢIČNA DEVETDNEVNICA, 
Frančiška K. Cabrini; 
 09.00 + Matija Maučec 
(darovala družina Križanec) 

 
PONEDELJEK, 23.12.,  
BOŢIČNA DEVETDNEVNICA, 
Ivo, škof ; 
19.00 + Mirko Sterniša  
          (darovala gospa Silva Zagorc) 

 
TOREK, 24.12., 
BOŢIČNA DEVETDNEVNICA, 
SVETI VEČER, 
Adam in Eva, prva starša; 
19.00  + mama Zorica Štrakl ob 30   
 letnici, + stari starši Cetl in Štrakl       
                         (darovale hčerke) 
 
24.00 + Johana in Stanko Črnčič in  
          + Marija in Franc Šestanj  
              (darovala družina Šestanj) 
 
SREDA, 25.12., 
BOŢIČ – GOSPODOVO ROJSTVO, 
Anastazija, mučenka; 
9.00 + Joţe Kaučič in  
        + p. Franci Pivec OFM     
        (darovala gospa Zofija Kaučič) 

 
ČETRTEK, 26.12., 
Štefan, diakon,  
Dan samostojnosti – drţavni 
praznik ; 
9.00 + starši Miholic in Prša,  
        + Vlado Miholic  
         (darovala družina Miholic)  

PETEK, 27.12., 
Janez, apostol in evangelist; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše  
            ţupnije 

 
SOBOTA, 28.12., 
Nedolţni otroci, mučenci; 
9.00 + Joţe Jazbec  
        (darovala gospa Silva Zagorc) 

 
NEDELJA, 29.12., 
Nedelja sv. druţine, 
Marcel, opat; 
09.00 + Roza Slana (8. obl. smrti) in 
vsi + sorodniki 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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. 
 

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