
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

  »In zaslišal se je glas iz nebes...«                           
                                       (Lk 3,22) 

 
 

Beseda o Besedi 

Boţja beseda današnje nedelje nam 
posreduje podobo Jezusa, ne več 
otroka, kot v boţičnih dneh, ampak 
odraslega moţa, ki v polnoletnosti, 
zrelosti moţa javno začenja svoje 
poslanstvo, zaradi katerega je 
sprejel našo človeškost: prerokove 
besede tolažite moje ljudstvo in 
mu kličite, da je poravnana njegova 
krivda, zvene kot daljna 
predhodnica misli, ki jo bo o Jezusu 
izrekel Krstnik: poglejte jagnje 
Božje, ki odjemlje grehe sveta.  

Ali kot je apostol Janez zapisal, ko 
se je v njegovih mislih vse bolj 
razčiščevala podoba 
Odrešenika: Bog je poslal svojega 
Sina v spravno daritev za naše 
grehe; kot pečat, ki ga nihče ne 
mora zabrisati, sledi potrdilo iz 
nebes: ti si moj ljubljeni Sin: ta 
ljubljeni Sin, do neskončnosti vdan 
Očetovi volji, bo spravna daritev za  

 

 

 

 

 

 

vse človeštvo v najvišji meri, kot bo 
za vse šel na Kalvarijo in na kriţ – ta 
Sin bo Očeta prosil:Oče, hočem, naj 
bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj 
tam, kjer sem jaz, saj je vendar 
prišel zaradi nas ljudi in zaradi 
našega zveličanja.  

Gospod je iz anonimnosti svojih 30 
let v Nazaretu stopil v javnosti, začel 
je pogovor s svetom. Nihče v človeški 
zgodovini ni sproţil tako široke 
dejavnosti, noben glas ni naletel na 
tak odmev. Človek se je znašel v 
novem poloţaju tako v odnosu do 
drugega človeka kot v odnosu do 
Boga. Odkar je on med nami ljudmi, 
se sleherni človek prek ali slej sreča 
z njim, tudi če si skuša zatiskati oči, 
če skuša Boga odrivati v pozabo, tudi 
človekovi izrazi posmeha ali 
ignoriranja kaţejo, da ga ne more 
ignorirati. Na Binkošti so Petra po 
govoru o Jezusu vpraševali: kaj naj 
storimo? Petrov kratek 
odgovor: dajte se krstiti v imenu 
Jezus Kristusa v odpuščanje svojih 
grehov – to je pot, ki vodi v ţivljenje, 
neminljivost pri Bogu. 
 
                        p. Metod Benedik 

Leto XIV., 
št. 168, 
Jezusov  
krst; 

13.1.2013  

 

    Nedelja Jezusovega krsta 
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 štev. 168, 
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Molitvena osmina za 
edinost med kristjani 
 

Molitvena osmina za edinost 
kristjanov bo od petka, 18. do petka, 
25. januarja 2013, potekala pod 
geslom »Kaj Bog hoče od nas?« (prim. 
Mih 6,8).  
 
Njen namen je pribliţati različne 
krščanske tradicije, obrede in 
običaje med seboj tako na bogosluţni 
kot tudi na pastoralni in teološki 
ravni. V Katoliški Cerkvi bodo molitve 
potekale po vseh ţupnijah, na 
škofijski ravni pa bodo bogosluţja 
vodili nekateri slovenski škofje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

»Kaj Bog hoče od nas?« 
(prim. Mih 6,8) 

 
Oktobra 2012 je minilo petdeset let 
od začetka 2. vatikanskega 
vesoljnega cerkvenega zbora (1962–
1965), ki je zapisal: »Pospeševati 
obnovitev edinosti med vsemi 
kristjani, to je eden izmed glavnih 
ciljev koncila. Kristus Gospod je 
namreč ustanovil eno in edino Cerkev 
… Razdeljenost čisto gotovo 
nasprotuje Kristusovi volji, je svetu v 
pohujšanje in v škodo najsvetejši 
stvari, namreč oznanjevanju 

evangelija vsemu stvarstvu« (Odlok o 
ekumenizmu, 1). 
 
Koncil je posebej izpostavil 
pomen duhovnega ekumenizma, ki 
vključuje »spreobrnjenje srca in 
svetost ţivljenja skupaj z zasebnimi 
in javnimi molitvami za edinost 
kristjanov«. Duhovni ekumenizem je 
»duša vsega ekumenskega gibanja«. 
Ko se torej leto za letom v molitveni 
osmini zbiramo k maši in molitvam, 
izpolnjujemo ţeljo celotne Cerkve. 
Srečujemo se tudi z verniki in 
predstavniki drugih Cerkva, saj je 
»dovoljeno in celo zaţeleno, da se 
katoličani zdruţujejo k molitvi« 
skupaj z njimi (E 8). Slovenski 
ekumenski svet je pripravil liturgični 
pripomoček z berili in nagovori 
(premišljevanji). V glavnih črtah jih 
je pripravila ekumenska skupina v 
Indiji, vendar so jih – ob sodelovanju 
drugih krščanskih Cerkva v Sloveniji – 
prilagodili našim razmeram. 
 
Glavna misel letošnje osmine (Kaj 
Bog hoče od nas?) je vzeta iz preroka 
Miheja. Premišljevali bomo o tem, 
kako je iskanje vidne edinosti 
neločljivo povezano s prizadevanjem 
za pravičnost in dostojanstvo vsakega 
človeka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slomškov glasek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ne verjemite njim, ki vam pravijo: 
Ta svet je grozen, grob, grd. Ni res. 
Res je, da je lahko še hujši. Toda za 
vas je to vaš edini svet, edini, ki v 
njem  ţivite, da se v njem udomite 
in ga v dobrem naravnate po svoji 
podobi.  
 
Ne verjemite tudi njim, ki vam 
pravijo: Ţivljenje je trdo, trpko in 
teţko. Ni res. Res je, da je lahko še 
hujše. Toda za vas je to ţivljenje 
edino, enkratno in neponovljivo. 
...Vaše je, da iz njega naredite vse, 
kar je v dobrem mogoče.  
 
Ne verjemite komurkoli in karkoli. 
Verjemite pa, če morete, moji 
zgodbi: Nekoč, pred leti, ko me je 
kot strela z jasnega zadelo hudo, mi 
je star moţ, ţivi modrec, dejal:  
»In nikar se odslej ne boj 
ţivljenja!«  
 
Tako zdaj jaz govorim po njem 
podobne besede za vas: "Ne bojte 
se ţivljenja! Naj pljuska v vas z vso 
silo in v vse ţile, naj vas nese ali 
zanese, le ne pustite, da vas 
spodnese. In imejte ga radi, da bo 
tudi ono, ţivljenje, imelo rado 
vas!"  
 
                                Tone Pavček 

Naša oznanila  
  

 
 Tudi v času pred nami bo g. ţupnik 
še naprej blagoslavljal vaše domove. 
 
 Molitev in sveta maša za nove 
duhovne poklice, svetost in 
stanovitnost poklicanih  poteka vsako 
tretjo sredo v mesecu  v cerkvi 
šolskih sester na Strossmayerjevi 17 v 
Mariboru. Začetek je vsakokrat ob 
10.uri. Naslednja srečanja: 
 
     - 16. januar 2013 
     - 20. februar 2013 
     - 20. marec 2013 
     - 17. april 2013 
     - 15. maj 2013 
     - 19. junij 2013 
                               Lepo vabljeni! 
 
 Prisrčna hvala vsem, ki ste 
pospravili jaslice in očistili cerkev.     
 
 Jutri v ponedeljek 14. 1.2013 ob 
18h bo v Domu krajanov redno 
srečanje ŢPS, vabljeni! 
 
 V sklopu dogodkov tedna molitve 
za edinost med kristjani vas vabimo 
na otvoritev molitvene osmine, ki bo 
v petek 18.1.2013 ob 17.30 v stolnici. 
Najprej bo molitev predstavnikov 
različnih krščanskih cerkva, nato 
slovesna nadškofova sv. maša. 
Vabljeni! 
 
 Nabirka pretekle nedelje: 253 eur;  
Trikraljevsko koledovanje katerega 
celotna vsota je namenjena za 
gradnjo naše nove cerkve: 1300 eur; 

      
Bog vam povrni! 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

 
NEDELJA, 13.1.,  
Jezusov krst;  
9.30 + Slavko Fidler; 
       + Joţe Jazbec (30. dan) 

 
PETEK, 18.1.,  
Marjeta Ogrska, kneginja, 
dominikanka; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
            naše ţupnije  
 
SOBOTA, 19.1.,  
Makarij Aleksandrijski, opat ; 
19.00 + iz rodbine Lorber in Vrečko 
           (darovala druţina Novak) 

 
NEDELJA, 20.1.,  
2. nedelja med letom 
Fabijan, papež, mučenec;  
9.30 + Zorica Štrakl in vsi  
     + iz druţin Cetl, Slaček in Štrakl  
     (darovala gospa Cvetka Mihelič); 
       + starši Franc in Frančka Koţuh 

 
PETEK, 25.1.,  
Spreobrnitev apostola Pavla; 
19.00  + Serdinšek Terezija, + starši    
            Serdinšek in + starši Ferenc 

 
SOBOTA, 26.1.,  
Sv. Timotej in Tit, škofa ; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
           naše ţupnije 
 
NEDELJA, 27.1.,  
3. nedelja med letom 
Sv. Angela Merici, redovna 
ustanoviteljica;  
9.30 + Joţica Postrak  
          (darovala druţina Novak) 

 

Molitev tedna 
 

BOG NAJ BO NAD TEBOJ  
 
Bog naj bo pred teboj danes in 
jutri, da ti odpre nov dan.  
Bog naj bo poleg tebe  
vedno in vselej,  
da te bo ljubil kot dober prijatelj.  
Bog naj bo za teboj, da te podpira,  
da se ti ni treba ničesar bati.  
Bog naj bo pod teboj, da te nosi  
kot dobra stara zemlja.  
Bog naj bo v tebi, v tvojem srcu,  
da te tolaţi, ko si sam.  
Bog naj bo pri tebi, da te varuje,  
da se ti ne pripeti nič usodnega.  
Bog naj bo s teboj na vseh poteh,  
da se ne spotakneš in ne 
poškoduješ.  
Bog naj bo nad teboj, da te 
blagoslovi, ker te ljubi in ker je 
vedno tukaj zate.  
 
                                 Rolf Krenzer 

 
 
 

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, 
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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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