
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

                                              

Boţja beseda 

 
»V prenočišču zanju ni bilo prostora.« 
                                                            (Lk 2,7) 

                                              

Beseda o Besedi 
 

 
Dragi prijatelji! 
 
Vstopili smo v praznovanje Boţičnega 

praznika. Praznika, ki je v prvi vrsti 
druţinski praznik. Pred nami so 
dnevi, ko si bomo lahko vzeli več 
časa za ljudi, ki nas obkroţajo, zase 

in za Boga. Nakupovalna mrzlica se 
bo vsaj za nekaj časa umirila in v 
ospredje bodo stopile lepe ţelje, ki 
jih bomo drug drugemu izrekali. Vse 

to nam razodeva, kako pomembno je 
obhajanje praznika za slehernega 
človeka na tej zemlji.  
 

Prazniki dajejo našemu ţivljenju 
okus, dajejo mu neko novo 
razseţnost. Vsi vemo za kaj gre. Ta 
razseţnost, ki jo lahko imenujemo na 

zelo različne načine je v svojem 
temelju duhovna razseţnost, ker 
poudarja vse, to kar je v človeku in 
se na prvi pogled ne opazi, ker je 

neulovljivo. Boţična jelka, lučke, 
sveče, zvezda repatica, jaslice – vse 
to kaţe na močno simboliko luči  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Boţičnega praznika, ki je prav zaradi 
svetlobe tako lep in domač. Vsi ljudje 
smo namreč »otroci luči« in ne teme.  
 

Bog prihaja na svet kot majhen 
otročiček, da bi človek iz teme stopil v 
svetlobo. Boţična zgodba, ki jo beremo 
v Svetem pismu je pretresljiva, saj 

pokaţe na usodo mnogih ljudi tudi v 
našem času in ţal tudi v naši domovini 
in v našem mestu. Sveta druţina se je 
morala umakniti v revni hlevček, ker v 

prenočišču zanju ni bilo prostora.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ţelim vam, dragi bratje in sestre, da bi 
v vašem ţivljenju bil vedno prostor za 

sočloveka, za ljudi, ki vas obdajajo. 
Tako bo po ljudeh med nami vedno 
bival novorojeni Odrešenik Jezus 
Kristus. Bog Vas blagoslovi in vse dobro 

voščim! 
Vaš  Igor Novak, ţupnijski upravitelj   
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BOŢIČNA ZGODBA  
MALO DRUGAČE 

 
 

Ladja, s katero je leta 1873 iz 
Zdruţenih drţav v Francijo na 
druţinske počitnice potovala mati Anna 
s štirimi hčerkami - oče Horatio je 

zaradi odvetniške sluţbe moral ostati 
doma - se je zaradi trka z drugo ladjo 
potopila. Rešila se je le Anna. 
 

Ko si je Anna če z nekaj let ustvarila 
svojo druţino se ji je rodil deček, a je 
malo pred četrtim rojstnim dnevom 
umrl zaradi škrlatinke. 

 
V hudi bolečini in krizi vere se je 
skupaj z moţem, da bi si opomogla, 
preselila v Jeruzalem. Imela sta še dve 

hčerki, Bertho in Grace. Anna se je 
posvečala pomoči, v dobrodelni 
organizaciji, ki je ponujala pomoč 
romarjem in domačinom. Bertha in 

Grace sta po mamini smrti ostali v 
Jeruzalemu, kjer se je v zanimivih 
okoliščinah zgodil nenavaden dogodek.  
 

Na sveti večer leta 1925 je Bertha 
končala delo na dekliški obrtni šoli; 
mudilo se ji je v bliţnji Betlehem pet 
boţične pesmi, ko je srečala mlad par 

z novorojenčkom. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mlada mamica je bila bolna, zato jo je 

moţ na osličku pripeljal v mesto k 
zdravniku. Toda v bolnišnici ju zaradi 
praznika niso sprejeli. »To me je 
močno ganilo,« je Bertha pozneje 

zapisala. »Mislila sem ... da hitim 
praznovat rojstvo deteta, ki se je 
rodilo v hlevu, ker v prenočišču ni bilo 
prostora, pred menoj pa stoji 

preprosta Marija z dojenčkom, za 
katera v prenesenem pomenu ni bilo 
prostora v prenočišču.« Bertha je 
uporabila zveze v bolnišnici, kjer so 

ţeno takoj sprejeli ter ji pomagali 
umiti in nahraniti dojenčka. 
 
Naslednje jutro - na boţični dan - se je 

pred njenimi vrati spet pojavil isti moţ 
z dojenčkom v naročju. Ţena mu je 
ponoči umrla. Bertho je prosil, naj 
vzame njunega sina. »Če ga bom vzel s 

seboj v votlino, kjer ţivim, bo umrl.« 
Bertha ni imela srca, da bi mu odrekla. 
Sobo v obrtni šoli je preuredila v 
otroško sobico in dobrodelna 

organizacija je najela negovalko, ki je 
skrbela za otročička. V tednu dni so 
skupini v skrb zaupali še dva dojenčka. 
 

Kmalu so vso stavbo spremenili v dom 
za zapuščene dojenčke. Zavetišče se je 
razvijalo in raslo; večinoma je sluţilo 
revnim prebivalcem iz okoliških 

predelov. Kasneje je Spaffordovo 
središče začelo delovati kot otroška 
klinika. 
 

Ţivljenje Horatia in Anne, ki se je v 
nekaterih obdobjih zdelo brezupno, je 
rodilo sad. Danes pravnuki Horatia in 

Anne Spafford v Ameriki in Veliki 
Britaniji še vedno zbirajo sredstva za 
otroško kliniko. 
 

 
 



ZA OTROKE IN MLADE 

  

 

Kdaj so vse te zvezdice? 
 
Kdaj so vse te zvezdice krilatci 
nakovali, kje so toliko zlata  

in biserov nabrali? 
 
Sveta noč, lepa noč,  
zvezdice nam kuje, 

sveta noč, lepa noč Jezusa daruje. 
 
Svod en sam bleščeč je krog,  
še zemlja vsa je zlata, 

saj to noč, to sveto noč  
neskončno je bogata. 
 
Sveta noč, lepa noč,  

zvezdice nam kuje, 
sveta noč, lepa noč Jezusa daruje. 
 
Jezušček ves blag in svet  

iz kraja v kraj potuje, 
mir prinaša v slednji dom,  
vsa srca obiskuje. 
 

Sveta noč, lepa noč,  
zvezdice nam kuje, 
sveta noč, lepa noč Jezusa daruje. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

NAŠA OZNANILA  
 
 Obhajanje božičnih slovesnosti 
bo, kakor lansko leto tudi letos že 
potekalo v naši novi cerkvi. Za 
razliko od lani bomo imeli letos na 
božični večer dve sv. maši, in sicer: 
 
 - sv. maša ob 19. uri: takrat bodo 
tudi žive jaslice, pred sv. mašo bo 
kratka božična igra naših 
veroučencev, nato blagoslov jaslic 
in otrok. Pri sv. maši bo prepeval 
naš odrasli pevski zbor. K sv. maši 
povabljeni vsi, posebno najmlajši. 
Po sv. maši se bomo ogreli s toplim 
napitkom.  
 
- sv. maša ob 24. uri: bo slovesna 
sv. maša, posebej vabljeni 

pohodniki z baklami, pri sv. maši bo 
prepeval naš mladinski pevski zbor. 
Po sv. maši se bomo ogreli s toplim 
napitkom.  
 
Cerkev bomo ogrevali, tako da bo 
vse pripravljeno za čim lepše 
doživljanje božične skrivnosti. 
Prisrčno vabljeni! 
  
 
 V obdobju od 26. decembra do 9. 
januarja bo g. župnik vsak dan od 
16. ure naprej blagoslavljal vaše 
domove. Če želite, da vas obišče na 
domu, mu prosimo sporočite na 
njegov telefon. 
 
 8. in 9. januarja bodo po naši 
ţupniji romali trikraljevski  koledniki 
– Sv. Trije kralji; če ţelite, da vas 
obiščejo, sporočite g. ţupniku.   
 



Sv. maše v decembru 
 

Sv. maše bodo v mesecu  
decembru »locirane« sledeče: 

- sveti večer: ob 19h nova cerkev 

                      ob 24h nova cerkev  
- Božič: ob 9.30 nova cerkev 
- nedelja Sv. Družine (26.12.): 

             ob 9.30 nova cerkev  
                         --- 
ČETRTEK, 16.12. začetek božične 
devetdnevnice 

19 -  za zdravje  
PETEK, 17.12. 
19 -  ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 

SOBOTA, 18.12. 
19 -  Joţe in Dragica Fras 
 
NEDELJA, 19.12.,  

4. ADVENTNA NEDELJA –  
V NOVI CERKVI 
9.30 – v zahvalo za prejete milosti v 
tem in v preteklih letih  

 
PONEDELJEK, 20.12. 
19 –  ţupnik p. Franci Pivec (OFM)  
TOREK, 21.12. 

19 – za zdravje 
SREDA, 22.12 
19 – za zdravje  
ČETRTEK, 23.12. 

19 – po namenu   
 
PETEK, 24.12., SVETI VEČER 
19 -  mama Johana Črnčič in starši 

Šestanj 
24 -  Ivan Selinšek  
 
SOBOTA, 25.12., BOŽIČNI PRAZNIK 

9.30 -  Anica Stepančič 
 
NEDELJA SV. DRUŽINE, DAN 
SAMOSTOJNOSTI, 26.12. 

9.30 -  starši Miholic in Prša 

Molitveni kotiček  

 
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.  

Prosimo te, odstrani iz naše srede, kar 
ne prinaša luči, in daj, da bomo ljubili 
mir. Amen.  

 

Izdajatelj 
 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, 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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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