
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                              

Božja beseda 

 
»To je moj ljubljeni sin…« 

                                                            (Mt 3,17)                                              

Beseda o Besedi 
 

 
Dragi prijatelji! 
 
Na današnjo nedeljo se spominjamo 
Jezusovega krsta. Jezus je prišel k 
reki Jordan kjer ga je krstil njegov 
sorodnik Janez Krstnik. Med tem 
obrednim dejanjem se je na nebu 
pojavilo znamenje – bel golob. 
Obenem se je zaslišal glas: »Ta je 
moj ljubljeni sin.« Jezus je bil krščen 
v starosti, ko je začel javno delovati. 
Kot uvod v javno delovanje si je 
izbral štiridesetdnevni umik v 
puščavo, kjer se je temeljito 
pripravil na svoje poslanstvo.  
Mi smo bili krščeni kot dojenčki, 
nekoč so otroke krstili celo kar na 
sam dan rojstva. Danes se starši 
odločajo za krst svojih otrok zelo 
različno. Marsikdo se danes tudi 
sprašuje, zakaj je v Cerkvi glede 
krsta še vedno praksa podeljevanja 
tega zakramenta v otroški dobi. 
Očitno je v tej praksi veliko dobrih 
izkušenj, drugače  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerkev pri tem ne  bi vztrajala ţe več 
kot 1000 let.  
Sama menim, da krst ni namenjen le 
očiščevanju »izvirnega greha«. Krst je 
v prvi vrsti sprejem novokrščenca v 
občestvo Cerkve. Vedno več staršev 
ţeli, da otroka krstijo v nedeljo pred 
vsem zbranim ţupnijskim občestvom 
med sv. mašo.  
To razodeva kako pomembna je vloga 
občestva pri vzgoji otroka. Rast milosti 
v novokrščencu, ki jo je prejel pri krstu 
pa se v samem krstnem bogosluţju ne 
konča, ampak šele začne. Zato je 
nujno potrebno nadaljnje versko 
uvajanje otrok v druţini in pri verouku, 
prav tako priprava na prejem 
zakramenta sv. spovedi, prvega sv. 
obhajila in sv. birme.  
Velikokrat se sprašujem ali se starši 
dovolj zavedamo milosti in lepote, ki 
nam jo daje zgledno krščansko 
ţivljenje. Mnogi seveda ne, ali pa 
premalo. Kje so vzroki?  
To je izziv ne le za dušne pastirje, 
ampak za vse ţupnijsko občestvo, kako 
starše in otroke  navdušiti, da bodo v 
nedeljo z veseljem redno pri sv. maši. 
Kljub vsemu pa ostaja odprto 
vprašanje zakaj se nekateri mladi, 
kljub kvalitetni verski vzgoji kasneje 
tako oddaljijo od Cerkve?         

                        Marjeta Gamser  

 

Nedelja Jezusovega krsta 

 Leto XII., 
 štev. 62, 
 Jezusov 
 krst, 

 9.1.2011 



Svetnik tedna  
 

SV. PAVLIN OGLEJSKI,  
patriarh (okoli 750-802)  
11.1. 
 

Pavlin je bil rojen pred letom 750 v 
Ogleju. Cesar Karel Veliki ga je zaradi 
njegove nadarjenosti poklical na svoj 
dvor, da je poučeval na dvorni šoli. V 
tem času se je razvilo znamenito 
prijateljstvo med Pavlinom in 
Alkuinom. Karel Veliki je Pavlina, ki ga 
je zelo cenil, imenoval leta 787 za 
oglejskega patriarha.  
Pavlin je veliko storil za 
pokristjanjevanje ljudstev, ki so ţivela 
na ozemlju njegovega patriarhata, tudi 
Slovencev.  
Oglejski patriarhat, ki so ga vodili 
oglejski patriarhi je namreč na vzhodu 
segal do reke Drave, na drugi strani 
Drave je bilo cerkveno področje 
nadškofije Salzburg.  
Pavlin je umrl v Ogleju 11. januarja 
802. 
 
 

ZA OTROKE IN MLADE 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pismo Boga  
 
Dragi Sin IN hči,  
tvoj klic se je povzdignil do mene,  

in iz Ljubezni do Tebe, ki sem te 
naredil po Sebi,  
sem ti nasproti poslal rešitev.  
 
Moja Hiša se imenuje Mir,  
zgrajena pa je iz Razumevanja, 
Sočutja, Predanosti, Ljubezni in 
Odpuščanja.  
Vanjo ne moreš vstopiti, dokler ne 
postaneš eno z vsem, iz česar je.  
 
Na poti do nje boš naletel na skušnjave 
Telesa, Znanja, Ugodja in Slave,  
ki te bodo vabile stran od mene, in te 
odeta v moja oblačila vabila,  
da zgradiš svojo hišo.  
 
Moja Hiša se ne blešči in  
ni zavita v minljiv sijaj,  
saj je večna in te bo  
čakala tako dolgo,  
dokler ne boš pripravljen pred njo 
poloţiti vse, kar ti je drago.  
 
Vse kar vidiš,  
so moji Sinovi in tvoji Bratje.  
Odeti so v različne barve in oblike, iz 
njihovih ust odmeva laţen krik Vojne,  
s srcem pa vsi kličejo po Miru.  
 
Vedi, da lahko vstopiš k Meni le,  
če s seboj povabiš vse svoje Brate.  
Prav Vsi morate postati Temelj  
moje Hiše,  
da boste v njej lahko pili  
nektar nesmrnosti.  
 
Tvoj dolg do Brata  
ti je odpuščen takrat,  
ko ti ga odpusti tvoj Brat sam.  
Dokler ne postaneš Temelj moje Hiše,  
bodi poniţen do vseh Bratov in se 
imenuj Odpuščanje.  
 
 
 



Ko boš svojim Bratom dal vse,  
za kar te prosijo,  
boš dobil vse, kar potrebuješ,  
da prideš k Meni,  
in postaneš Resnična pot Svete milosti 
in Dokončne odrešitve.  
                                           TVOJ BOG 

--- 

 
O OBVLADOVANJU STRESA 
 
Na predavanju z naslovom 
Obvladovanje stresa je učitelj dvignil 
kozarec poln vode in vprašal zbrano 
občinstvo:  
Kaj mislite, kako teţak je ta kozarec?  
Odgovori študentov so bili različni, od 
20 gr do 500 gr.  
 
Absolutna teţa ni pomembna, jim je 
odgovoril učitelj. Pomembno je, kako 
dolgo drţim ta kozarec v roki. Če ga 
drţim eno minuto, bo vse v redu. Če ga 
drţim eno uro, me bo bolela roka. Če 
ga bom drţal cel dan, boste morali 
poklicati zdravnika. Dlje časa kot ga 
drţimo v roki, teţji postaja kozarec, pa 
čeprav je teţa ves čas enaka.  
 
Podobno je z našimi skrbmi: Če jih 
boste nenehno drţali v sebi, bodo 
postajale vedno teţje in teţje in zdelo 
se vam bo, da ne morete naprej. Zato 
odloţite kozarec, počivajte nekaj 
trenutkov in ga nato ponovno dvignite. 
Naučite se odloţiti bremena, ki vas 
tarejo, saj lahko edino na tak način 
učinkovito delujete.  
Svetujem vam da odloţite delovna 
bremena, ko se boste danes popoldne 
vrnili domov. Ne nosite jih v domačo 
hišo, saj jih boste jutri spet lahko 
odnesli s seboj.  
Ţivljenje je kratko, zaţivimo ga!  
 

NAŠA OZNANILA  
 
 Za nami je prvi petek v mesecu 
januarju, ko je g. ţupnik obiskal in 
obhajal bolnike po domovih. Znova 
vas povabimo, da sporočite, kdo od 
starejših na domu ţeli ob prvih 
petkih redno prejemati sv. obhajilo.   
 
 V petek 14. januarja po večerni 
sv. maši je srečanje ŽPS, vabljeni! 
 
 Kot smo se v adventnem času lepo 
vsako soboto uro pred večerno sv. 
mašo zbirali k molitvi roţnega venca, 
vas vabimo odslej vsako soboto k 
molitveni uri pred sv. mašo, ko bo 
tudi vedno priloţnost za spoved. Lepo 
vabljeni! 
 
 V obdobju od 26. decembra do 9. 
januarja bo g. ţupnik vsak dan od 16. 
ure naprej blagoslavljal vaše 
domove. Če ţelite, da vas obišče na 
domu, mu prosimo sporočite na 
njegov telefon. 
 
 V teh dnevih smo s tremi kralji 
obiskali veliko druţin v naši ţupniji, 
hvala otrokom, mladim in 
animatorjem, ki so z veseljem tudi v 
naši ţupniji oţiveli starodavno 
navado koledovanja -  le tako naprej! 
 
 
 Nabirke: 
 
Novo leto – praznik  
Boţje Matere Marije: 50 EUR 
 

1.nedelja v mesecu januarju:210 EUR 
 

Praznik sv. treh kraljev: 40 EUR  
 

Bog vam povrni! 



Sv. maše v januarju 
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 9.1.,  
9.30 + moţ, oče in dedek Jurič Rudi,   
ter stari starši Jurič Hiršman  
 
PETEK, 14.1., bl. Odon iz Jurkloštra 
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
SOBOTA, 15.1., Pavel puščavnik  
19.00 + po namenu  
 
2. NEDELJA MED LETOM, 16.1.,  
9.30 + iz druţin Arnuš, Bagar,  
Kraner in Vohl  
 
PETEK, 21.1., Sv. Neža mučenka  
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
SOBOTA, 22.1., Sv. Vincencij diakon 
in mučenec   
19.00 + Zorica Štrakl 
         + iz druţin Cetl in Štrakl  
 
3. NEDELJA MED LETOM, 23.1.,  
9.30 + ţena Serdinšek Terezija 
       + starši Joţef in Ana,  
         Janez in Genovefa Ferenc  
          ostali + sorodniki in  
          sestra Cecilija Čuček  

Molitveni kotiček  

 
Objemi nas s svojimi ročicami 
 
Prišel si k nam 
kot majhen otrok, 
vendar si nam prinesel 
največji dar, 
dar večne ljubezni. 
Poboţaj nas 
s svojimi malimi dlanmi, 
objemi nas 
s svojimi ročicami 
in prodri v naša srca 
s svojim blagim jokom. 
 
                 sv. Bernard iz Clairvauxa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

