
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 

Cerkev danes obhaja praznik 
Jezusovega krsta. 
Najpomembnejše pri Jezusovem 
krstu ni zunanje dejanje – ko se 
Jezus da krstiti Janezu Krstniku – 
to je le okvir. Bistven je Očetov 
glas, ki Jezusa razglasi za svojega 
ljubljenega sina. Kot smo danes 
slišali, Jezus ni klical svoje 
Nebeškega očeta  »Oče«, ampak 
»Abba«, kar pomeni očka, moj 
oče, dragi oče. To je nov svet, 
nenavaden način obračanja na 
Boga: bolj poln in hkrati zelo 
spoštljiv, zaupen. Sedaj ob krstu 
v Jordanu pa odkrijemo, da je ta 
ljubezen vzajemna. Oče razglasi 
Jezusa za svojega »ljubljenega 
Sina« in izrazi vse svoje veselje, 
ko pošilja nadenj Svetega Duha, 
ki je njegova poosebljena 
ljubezen. Kakor ima v Svetem 
pismu odnos med moškim in 
žensko svoj zgled v odnosu med 
Kristusom in Cerkvijo, tako imajo 
odnosi med 

 

 

 

 

 

 
očetom in otroki vzor v odnosu 
med Bogom Očetom in njegovim 
Sinom Jezusom. Sveti Pavel pravi, 
da se po Bogu Očetu »imenuje 
vsakršno očetovstvo v nebesih in 
na zemlji« (Ef 3,15), kar pomeni, 
da od njega prejema svoj obstoj, 
smisel in vrednost. Predvsem pa 
je potrebno posnemati nebeškega 
Očeta v temle: on »pošilja dež 
pravičnim in krivičnim«. Bog bi 
nas rad boljše, kakor smo, vendar 
nas sprejema in nas ljubi takšne, 
kakršni smo, ljubi nas v upanju. 
Tudi zemeljski oče (to bo seveda 
veljalo tudi za matere) ne sme 
ljubiti le idealnega otroka, 
tistega, o katerem je sanjal. 
Ljubiti mora realnega otroka, ki 
mu ga je Gospod naklonil, 
spoštovati ga mora zaradi tega, 
kar je in kar lahko stori.  
Za sklep naj izrečem vsem 
očetom naslednje voščilo: naj 
bodo vaši otroci danes vaše 
veselje, jutri vaša opora in v 
nebesih vaša krona.                                               
                           R. Cantalamessa 
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Teden molitve za edinost 
med kristjani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik svetih bratov Cirila in Metoda 
nas kliče k delu in molitvi za 
edinost, saj sta bila apostola 
tedaj še nerazdeljene Cerkve in 
ju častita tako vzhodna kot 
zahodna Cerkev. Letošnja 
molitvena osmina bo potekala pod 
geslom, ki je vprašanje: »Mar je 
Kristus razdeljen«? (1 Kor 1,13). 
 
Apostol Pavel ga je zastavil 
vernikom v korintski Cerkveni 
občini, ki je doživljala 
razdeljenost, strankarstvo in 
ljubosumnost. Kako živo zveni ta 
njegov klic tudi danes! Naš 
odgovor na Pavlovo vprašanje se 
glasi: Ne, Kristus ni razdeljen, 
razdeljeni pa smo kristjani in to 
dejstvo »nasprotuje njegovi volji, 
je v pohujšanje svetu in v škodo 
najsvetejši stvari, namreč 
oznanjevanju evangelija (E1). 
Zato 

 želimo tudi letos v teh dneh 
prispevati vsaj kakšen kamenček v 
dragoceni mozaik edinosti, ki ga 
skrivnostno gradi in sestavlja Bog. 
Sveti Duh je prebudil med 
kristjani to hrepenenje, Sveti Duh 
bo ta načrt – z našim 
sodelovanjem – privedel do 
konca. 
                     dr. Bogdan Dolenc,      
tajnik Slovenskega ekumenskega 
sveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOLITEV, 
ki so jo slovenski škofje potrdili 
za člane Apostolstva sv. Cirila in 
Metoda: 
 
O Bog, ki si nas po svetih bratih 
Cirilu in Metodu poklical k 
edinosti vere, zedini vse kristjane 
v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v 
češčenju troedinega Boga vsi 
narodi na zemlji združeni, kakor 
so  
združeni Božji izvoljenci v 
nebesih. To te prosimo po 
zasluženju Jezusa Kristusa, po 



priprošnji prečiste Device Marije, 
sv. Cirila in Metoda, sv. Leopolda 
Mandiča in vseh svetnikov. Amen. 
Oče naš… Zdrava Marija… Slava 
Očetu …. 
Sveta Devica Marija, prosi za nas! 
Sveta brata Ciril in Metod, 
prosita za nas! Blaženi Anton 
Martin Slomšek, prosi za nas! 
 
 

Naša oznanila  
  

 Prispeli so novi Marijanski 
koledarji. Cena enega je 2 eur.  
 
 Prispele so nove Družinske 
pratike, cena je 5 eur. 
  
 Prejeli smo zelo zanimivo 
knjigo z naslovom »Črnec v beli 
koži«. Knjiga govori o življenju 
slovenskega misijonarja p. Mihe 
Drevenška. Cena ene knjige je 15 
eur.  
 
 Na razpolago so koledarji s 
podobo papeža Frančiška, vaš 
prispevek zanje je namenjen za 
gradnjo naše cerkve, Bog 
povrni! 
 
 Bog povrni vsem, ki ste 
pomagali pri pripravi na božično 
praznovanje, jasličarjem in vsem 
pevskim zasedbam, ki ste tako 
lepo pomagale doživljati lepoto 
božične noči.   
 

 Jutri v ponedeljek 13. 
januarja 2014 ob 19.30 bo v 
Domu krajanov prvo redno 
srečanje ŽPS v novem 
koledarskem letu. Člani vzemite 
vabila v zakristiji. Vabljeni! 
 
 V tem tednu bo g. župnik 
blagoslavljal vaše domove. Med 
vami bo dopoldan in popoldan. 
Za termin in uro obiska ga lahko 
vedno pokličete na njegov 
telefon.  
 

 Lepo vabimo naročnike 
verskega tiska, da obnovite 
naročnino.  Letna naročnina  za 
"Družino" znaša 89,80 EUR, za 
"Ognjišče" 27,6o EUR, za 
''Misijonska obzorja'' 9 EUR, 
''Mohorjeve knjige'' 50 EUR, 
''Prijatelj'' 11,70 EUR.   
Vsem priporočamo, da se na vse 
verske liste naročite neposredno - 
po pošti z dostavo na domu.  
Naj bo v vsaki krščanski družini 

vsaj en verski list! 
 
 

 Nabirka pretekle nedelje,  
2. nedelje po Božiču: 

252 eur; 
darovi ob koledovanju otrok: 

Pametva: 510 eur 
Sv. trije kralji: 1245 eur; 
Bog Vam v obilju povrni! 

 
Kljub temu, da naše cerkve 
trenutno še ne smemo 
uporabljati, je vsak vaš dar zelo 



dragocen. Redno je treba namreč 
reševati tekoče poslovanje, 
zraven tega pa je treba reševati 
še stroške povezane z različnimi 
obrtniškimi deli, ki so nujno 
potrebna za pridobitev 
uporabnega dovoljenja.  

 
Bog povrni! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sv. maše so še vedno v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 
 

NEDELJA, 12.1.,   
Nedelja Jezusovega krsta, 
Tanja, mučenka; 
09.00 + starši Fridrih, Leskovar,  
    ter + bratje 
 

 
TOREK, 14.1., 
Odon, prior v Jurkloštru; 
19.00 + Mirko Sterniša (30. dan) 
 
 
PETEK, 17.1., 
Anton, puščavnik, opat; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 18.1.,  
Marjeta Ogrska, kneginja,   
dominikanka; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 + Ana Knuplež 
 
NEDELJA, 19.1.2014,   
2. nedelja med letom, 
Božji služabnik Friderik Irenej   
Baraga, škof in misijonar ; 
09.00 vsi + iz družin Arnuš,     
Kraner, Bagar in Vohl 
 
 
 

 
 

 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:   
00386/41/868-298 
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. 
 

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