
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja beseda 
 

»Mir ljudem na zemlji!«  
          (Lk 2,14) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

Dragi bratje in sestre! 

Današnji praznik, ki ga obhajamo, 
nas navdaja z veseljem in radostjo. 
Bog postane človek, da bi človek spet 
postal božji. Posnemati skrivnost, ki 
jo obhajamo, pomeni opustiti vsako 
misel, da bi sami poskrbeli za 
pravico; opustiti vsak spomin na 
krivico, ki so nam jo storili; izbrisati 
iz srca vsako zamero, tudi 
upravičeno, do vseh. Ne privoliti 
svobodno v nikakršno sovražno misel 
do nikogar: ne do bližnjih ne do 
oddaljenih, ne do šibkih ne do 
močnih, ne do majhnih ne do velikih 
te zemlje, ne proti kateri koli stvari, 
ki obstaja na svetu. In vse to zato, da 
bi počastili božič, kajti Bog ni kuhal 
jeze, ni gledal na krivico, ki mu je 
bila storjena, ni čakal drugega, da bi 
naredil prvi korak naproti njemu. Če 
to ni mogoče vedno, vse leto, 
delajmo tako vsaj v božičnem času.  

 

 

 

 

 

 

Ni boljšega načina, da bi izrazili našo 
hvaležnost Bogu, kot da ga 
posnemamo. Slava Bogu, ki jo 
oznanjajo angeli v božični noči ne 
izraža želje, obljube, ampak 
resničnost; ne predpostavlja 
nekega naj bo, ampak je. Mi pa lahko 
in moramo iz tega narediti tudi željo 
in molitev. Gre namreč za eno 
najlepših in najbolj celovitih molitev, 
kar jih obstaja: »Slava Bogu na 
višavah« povzema najboljšo hvalnico 
in »na zemlji mir ljudem, ki so blage 
volje«, povzema najboljšo prošnjo 
molitev. 

 

 

 

V pesmi angelov zgodovina postane 
bogoslužje. Zato se tukaj in zdaj 
oznanja nam: Mir ljudem, ki jih Bog 
ljubi! Naj iz najbolj odmaknjenih 
kotičkov Cerkve to blago oznanilo 
danes doseže ves svet, ki mu je 
namenjeno: Mir ljudem na zemlji, 
kijih Bog ljubi.       Igor Novak, župr.                        
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Boţič – Gospodovo rojstvo  
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ZA OTROKE IN MLADE  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Boţič - Praznik Jezusovega rojstva 

25. decembra, se spominjamo 
Jezusovega rojstva - Božič, 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. 

Boţič - izbira datuma 

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 boţič 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. 

 Boţič in blagoslov doma in druţine 

V mnogih naših krajih je lepa navada, 
da na sveti večer pokropimo in s 
kadilom pokadimo domačo hišo (ali 
stanovanje) in vse druge prostore, ki 
so naša last. 

S tem dejanjem izpovemo, da je Bog 
stvarnik in vzdrževalec vsega, da 
morejo tudi gmotne stvari pomagati 
k človekovemu izpopolnjevanju in 
služenju Bogu, da bo nastal nov svet 
po posebnem Božjem posegu. Hkrati 
kličemo božje varstvo v naše 
vsakdanje življenje in delo. 

Ponekod pokropijo in pokadijo dom 
ali hišo na vse tri »svete večere«: 

 božični večer, 
 na večer starega leta in 
 na predvečer Gospodovega 

razglašenja (Treh kraljev). 

Med kropljenjem in pokaditvijo 
prostorov lahko molimo rožni venec, 
pojemo božične pesmi ali pa 
opravimo posebno opravilo božje 
besede. 

Po opravilu božje besede oče pokropi 
prostore, vsak član družine pa 
sprejme pokropitev na tistem mestu, 
kjer se največ zadržuje ali dela. 

Istočasno opravimo tudi pokaditev. 
Če še nismo napravili jaslic, jih 
postavimo zdaj ob sodelovanju 
vseh. Na koncu lahko zapojemo 

pesem: Tam stoji pa hlevček ali kako 
drugo božično pesem. 

  

Naša oznanila 
 
 Vsem voščimo blagoslovljen 
Božični praznik in srečno novo leto. 
Voščila ponesite posebej vsem bolnim 
in preizkušanih po vaših domovih.   
 
 V sredo 28. decembra je god 
nedolžnih otrok, ko se spominjamo 
pomora betlehemskih otročičev. 
Slovenci že dolga stoletja ta god 
imenujemo »tepešnica« ali 
»pametva«. Ker želimo obuditi stare 
običaje bodo naši otroci in mladi 
kakor lansko leto šli od hiše do hiše 
in vam prinašali blagoslov. Sprejmite 
jih, vaši darovi pa bodo namenjeni za 
gradnjo naše cerkve.  
 
 Še vedno lahko dvignete 
Betlehemsko lučko. Vrednost lučke je 
2 eura, povabimo vas k prostovoljnim 
darovom, če boste darovali več kot 2 
eura, boste darovali za gradnjo naše 
nov cerkve, Bog vam povrni.  
 
 Od Božiča pa vse do Treh kraljev 
bo g. župnik blagoslavljal vaše 
domove, kdor želi obisk naj mu javi 
na njegov telefon ali v zakristiji.   
 
 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka 4. adventne 
nedelje: 380 EUR; Del na novi cerkvi 
nismo in ne bomo ustavili tudi 
pozimi, zato nam pomagajte tudi 
naprej! Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za pomoč! 
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 Sv. maše v  
 decembru in januarju 
 
 
NEDELJA, 25.12.,  
MAŠA V NOVI CERKVI; 
BOŢIČNI PRAZNIK –  
Gospodovo rojstvo, 
Anastazija, mučenka 
9.30 + župljani in dobrotniki  
          naše župnije 
 
PONEDELJEK, 26.12., 
Štefan, diakon, prvi mučenec; 
19.00 + Jože Kaučič 
 
TOREK, 27.12.,  
Janez, apostol in evangelist; 
19.00 + Alojz in Danica Sajko 
 
SREDA, 28.12., 
Nedolţni otroci;  
19.00 + Jože in Ema Luluk 
 
ČETRTEK, 29.12., 
Marcel, opat; 
19.00  za blagoslov naših mladih  
 
PETEK, 30.12.,   
Sv. druţina;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 31.12.,  
Silvester, papeţ; 
19.00 za blagoslov naših mladih 
 
 
NEDELJA, 1.1. 2012,  
Novo leto, Dan miru 
9.30 + Jože Kaučič 
 
 

Molitev tedna  

 
POZNAM TE  
(molitev iz 3. stoletja)  
 
 
Gospod, slišal sem tvojo besedo.  
K tebi se obračam,  
ki si mi govoril v tišini.  
Tebe prosim,  
naj spoznam,  
kje v globini je temelj mojega bitja.  
Skloni se k meni,  
daj mi spoznanje.  
Naj dar tvoje bližine  
dajem tudi svojim sestram in 
bratom.  
Tvoj Duh naj bo pri meni,  
da bom po njem oznanjal svojo vero.  
Dal mi je luč in življenje.  
 
Hvaljen bodi, Gospod. 
 
 

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:   
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 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

