
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

  »Jožef, Davidov sin, ne boj se!«                           
                                       (Mt  1, 20) 

 
 

Beseda o Besedi 
 

Dragi bratje in sestre, naši 
ţupljani in romarji od blizu in 
daleč! 
Leto 2012 je bilo polno različnih 
dogodkov, ki so tako ali drugače 
neizbrisno zaznamovali našo novo 
župnijo blaženega škofa Antona 
Martina Slomška v Košakih. 
Gradbena dela počasi napredujejo, 
predvsem pa želimo in molimo, da 
bi ob vseh zunanjih delih naša 
cerkev v najplemenitejšem smislu 
besede postala Božji hram - kraj 
kjer bomo postajali novi ljudje. 
Letos tukaj že četrtič zapored 
obhajamo polnočnico, pri kateri se 
nas vsako leto zbere nekaj več.  
Božični praznik človeka vsako leto 
nagovori s svojo prisrčno vsebino. 
Bog prihaja naproti nam ljudem, 
prihaja v temo in mraz in tako 
tema postopno izginja in v naša 
srca se naseli luč in prijetna 
toplina, ki je ta svet ne more dati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kljub mnogim težkim socialnim 
razmeram mnogih ljudi, ki so ob kocu 
leta še posebej prišle do izraza, je 
današnji Božični praznik spodbuda, 
da kljub vsemu ne obupujemo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Krščanska vera ima v svojem bistvu 
vgrajene tri kreposti: vero, upanje in 
ljubezen. Slomškovo leto, ki smo ga 
za vso Slovenijo obhajali od 
septembra 2011 do septembra 2012 
se je prevesilo v leto vere, ki ga je 
razglasil papež Benedikt XVI., in ga 
obhajamo po vsem svetu. Kaj je 
vera? Je milostni dar, ki smo ga 
prejeli od naših vernih staršev in 
starih staršev in je tudi in predvsem 
naša osebna odločitev. Bog daj, da bi 
to osebno odločitev in zaupanje v 
Boga poglobili tudi v letošnjem 
Božičnem prazniku.  
Bog vas vse blagoslovi in naj vam 
prazniki minejo v zdravju 
razumevanju in iskrenem veselju!       
                           Igor Novak, župr. 
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Sv. Božični čas 
 

Božič - Praznik Jezusovega rojstva 
 

25. decembra, se spominjamo 
Jezusovega rojstva - boţič, ki je za 
veliko nočjo, praznikom Gospodovega 
vstajenja od mrtvih, največji 
krščanski praznik. Vsebina praznika je 
povezana s skrivnostjo Božjega 
učlovečenja. Na božič se spominjamo, 
da se je z Jezusovim vstopom v 
zgodovino Bog dokončno in nepreklicno 
zavzel za svet in za človeka. Veselje, ki 
ga oznanja in prinaša praznik 
Kristusovega rojstva, je učlovečenje 
Božjega Sina, z namenom odrešiti svet. 
Na božič je Bog postal človek in se 
naselil med nami, da bi mi prišli k 
njemu. Natančnega dneva Jezusovega 
rojstva ne poznamo, čeprav je njegovo 
rojstvo zgodovinsko dejstvo, po 
katerem od 6. stoletja dalje štejemo 
človeško zgodovino. Praznovanje 
korenini še iz predkrščanskih časov, ko 
so mnoga ljudstva častila nastop 
zimskega solsticija, ko se dan začne 
ponovno daljšati in tako simbolizira 
zmago dobrega nad zlim. Datum je 
izbral cesar Konstantin, da se je 
ujemal z rimskim praznovanjem 
sonca. Ob prihodu nove luči v naravo 
praznujemo novo Luč, ki ne bo nikoli 
ugasnila. Razlog za izbiro datuma je 
tudi svetopisemsko utemeljen v 
Kristusu kot »resnični luči, ki 
razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1, 9). 
Koptska, jeruzalemska, ruska, srbska in 
gruzijska pravoslavna Cerkev 
praznujejo božič 7. januarja, ker še 
vedno uporabljajo julijanski koledar. 
Na božič so v Cerkvi zgodaj vpeljali 
navado, kakršne nima noben drug 
praznik – trikratno obhajanje 
evharistije: opolnoči, ob zori in 

podnevi. Cerkev še danes ob božiču 
opravlja trikratno evharistično slavje – 
vsak duhovnik sme opraviti tri maše. 
Pri polnočni maši je največji poudarek 
dan Jezusovemu rojstvu v hlevu in 
hvalnici angelov, pri zorni ali pastirski 
maši se pripoved nadaljuje s pastirji, ki 
so obiskali Jezusa , s čimer se pripoved 
o rojstvu konča. Dnevna maša je 
vsebinsko najgloblja, saj je središčni 
odlomek iz Svetega pisma vzet iz 
začetka Janezovega evangelija. Srčika 
praznika ni le v tem, da se je 
spominjamo Jezusovega rojstva in 
prihoda na svet, ampak je praznik za 
vsakega kristjana priložnost, da se 
odpre in dovoli, da se Bog rodi v 
njegovem srcu in tako utrdi in poglobi 
svojo vero. 
Boţični čas se začenja na predvečer 
praznika Gospodovega rojstva in traja 
do nedelje po prazniku Gospodovega 
razglašenja, to je vključno do nedelje 
Jezusovega krsta. V središču 
božičnega časa je božič - praznik 
Gospodovega rojstva. Praznik nas vsako 
leto znova spominja, da nas Bog tako 
ljubi, da je dal svojega edinorojenega 
Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, 
ne pogubil, ampak imel večno življenje 
(prim. Janez 3, 17). Druga božja oseba 
sprejme po Mariji našo človeško naravo 
in postane pravi človek. Nevidni Bog 
postane viden, da ga moremo poslušati 
in posnemati. Bog postane človek zato, 
da bi mi živeli božje življenje. Praznik 
Gospodovega rojstva - božič, je vedno 
sodoben, saj je praznik vseh trenutkov 
našega življenja, ker se more vsak čas 
izvršiti božja zamenjava. Vsak dan, 
vsak trenutek nam Bog daje Kristusa, 
mi pa se moramo po Kristusu darovati 
Bogu. Božični čas je kratek, a zelo 
bogat. Praznik Gospodovega rojstva 
ima osmino, ki se konča s praznikom 
Marije, svete Božje Matere. Med 



osmino je nedelja svete Družine. Drugi 
zelo pomemben praznik božičnega časa 
je Gospodovo razglašenje (6. januar). 
Pri njem gre za razodetje Jezusovega 
božanstva. Najprej modrim, za tem ob 
krstu v reki Jordan, nato pa še na 
svatbi v Kani Galilejski. S praznikom 
Jezusovega krsta, v nedeljo po 
Gospodovem razglašenju, se konča 
praznovanje njegovega skritega 
življenja in začenja spomin javnega 
oznanjevanja in navzočnosti božjega 
kraljestva. 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 Danes je med nas prišla luč iz 
Betlehema. Hvala skavtom, ki so nam 
prinesli njen plamen. Betlehemske 
sveče dvignite pri izhodu iz cerkve po 
5 eur, priporočamo! 
 Letos kot ste že opazili nismo 
natisnili posebnega koledarja naše 
župnije. Odločili smo se, da bomo 
tudi zaradi socialne krize tokrat 
stopili skupaj s Slovensko Karitas in 
ponudili koledarje  Karitas. Darovi 
bodo tako namenjeni za Karitas in za 
našo župnijo, Bog povrni!  
 Kakor vsako leto tudi letos 
vabimo, da kupite Marijanske 
koledarje in še posebej Družinsko 
pratiko. V pratiki je zelo prisrčen 
članek o naši župniji, ki ga 
pripoveduje »Košaški medo«, 
medvedek, ki so ga naši otroci in 
mladi lansko leto našli in ste ga že 
lahko večkrat videli, da je sodeloval 
pri slovesnejših praznikih tudi pri sv. 
maši. Zgodba o »Košaškem medotu« 
je zelo prisrčna, prav bi bilo, da bi 
vsaka družina v naši župniji imela 
Družinsko pratiko. To bo najlepše 
vabilo vsem ljudem dobre volje, da 
pridejo in obiščejo našo novo cerkev.   

 Pred nami je boţično 
praznovanje. V ponedeljek na Sv. 
večer bosta kakor smo ţe navajeni 
dve sv. maši in sicer prva – otroška 
polnočnica z ţivimi jaslicami ob 19h 
in druga ob 24h. Posebej ob 24h ste 
povabljeni še posebej tisti, ki ste iz 
Počehove, da peš z baklo v roki 
poromate k sv. maši. Vreme bo 
primerno, tako da ni nobenih 
razlogov zato, da bi zaradi 
prevelikega mraza na sv. večer 
ostali doma.  
 
 Božično praznovanje v naše 
domove vabil tudi kolednike. Prvič 
vas bodo obiskali na god nedolžnih 
otrok – tepešnice ali pametve. V tem 
času bo g. župnik tudi blagoslavljal 
vaše domove.  
 
 V soboto 29. decembra se bo v 
naši ţupniji spet dogajalo nekaj 
zelo lepega. Ob 16h bomo namreč 
obhajali sv. mašo, nato pa bo zelo 
lepo pripravljen boţično novoletni 
dobrodelni koncert, ki ga organizira 
naša ţupnija skupaj z našimi 
prijatelji iz Šentilja v Slovenskih 
goricah. Nastopale bodo različne in 
zelo kvalitetne glasbene zasedbe 
vse od najmlajših do starejših, in 
gostov iz sosednje  Avstrije. Po 
koncertu bo tudi obilna pogostitev 
za vse. To bo za našo ţupnijo velik 
in lep dogodek, zato ni razloga, da 
se koncerta ne bi udeleţili - 
nasprotno, na koncert pripeljimo še 
naše prijatelje in znance. Prisrčno 
vabljeni!    
  
 Nabirka pretekle nedelje: 250 eur;   

     Bog vam povrni! 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

 

TOREK, 25.12.,  
Boţič – Gospodovo rojstvo, 
Anastazija, mučenka;  
»RANA« sv. maša – (PASTIRSKA)  
JE PRVIČ DOSLEJ ob: 
7.30 - v zahvalo in priprošnjo  
          Božji Materi Mariji (A.T.) 
POZNA SV. MAŠA KOT OBIČAJNO: 
9.30 + mož, oče in dedek Jože Pak   
         (darovala gospa Milka Pak);  
       + Wolf Friderik in Marija  
         (darovala družina Piberl) 

 
SREDA, 26.12., 
Štefan, diakon, prvi mučenec, 
Dan neodvisnosti in enotnosti,  
drţavni praznik; 
9.30 + Štefka in Jože Vrečko   
      (darovala družina Vrečko Pavel)  
 
ČETRTEK, 27.12., 
Janez, apostol in evangelist; 
 19.00 + Zorislava Štrakl + Ana  
             in +Jožef  
             (daroval g. Franc Štrakl) 
 
PETEK, 28.12., 
Nedolţni otroci, mučenci; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije  
 
SOBOTA, 29.12., 
Tomaţ Becket, škof in mučenec; 
19.00 + starši Škamlec in Kancler   
    (darovala družina Škamlec Mirko) 
 
NEDELJA SV. DRUŢINE, 30.12., 
Feliks I., papeţ; 
9.30 + Slavko Fidler  
         (darovala družina Sajko);  
       + oče in babica Škofič in Srečko  
          Zorec 
       + Frančiška Kožuh  

Božična molitev 
 
Gospod Bog in Oče Jezusa Kristusa,  
v tej noči je bil rojen nas Rešitelj 
in naše Upanje. Prosimo te, naj 
gledamo, kako vzhaja njegova luč, 
naj ga ljubimo in ohranimo tvojo 
besedo v svoji sredi, mir na zemlji, 
zdaj in vse dni in vekomaj.  
Gospod, nas Bog,  slavimo rojstvo luči, 
Jezusa, tvojega Sina, našega Gospoda. 
Prosimo te, naj v njem spoznamo tvojo 
dobroto in milost in naj njegova 
podoba zasveti z vsem sijajem zdaj in 
vse dni. Gospod, naš Bog, to je dan, ki 
si ga naredil, luč tvoje luči, dan 
velikega veselja. Odpri se vsem, ki 
tipajo v temi, pridi naproti njim, ki so 
še v skrbeh. Daj nam, da bomo gledali 
Jezusa Kristusa, veselo oznanilo temu 
svetu, tolažljivo luč za naše oči na 
vekomaj.  Oče Jezusa Kristusa, naš 
Bog, okrepi nas v veri, da je On tisti, 
katerega čakamo in da je v njem 
zasvetila luč temu svetu. Prosimo 
te, odstrani iz naše srede, kar ne 
prinaša luči,in daj, da bomo ljubili 
mir. Amen.  
                                 Huub Oosterhuis 

 

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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
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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