
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 
 

Danes obhajamo praznik Svete 
druţine: Jezusa, Marije in Joţefa. V 
drugem berilu besedilu sta 
predstavljena dva temeljna odnosa, 
ki skupaj ustvarjata druţino: odnos 
med ţeno in moţem ter odnos med 
starši in otroki. Če te Pavlove besede 
beremo z očmi modernega človeka, 
se takoj obregnemo ob neko teţavo. 
Pavel priporoča moţu, naj »ljubi« 
svojo ţeno (s tem seveda soglašamo) 
toda pred tem priporoča ţeni, naj bo 
»podrejena« moţu; to pa se, v 
druţbi, ki se (upravičeno) močno 
zaveda enakosti spolov, zdi 
nesprejemljivo.  
Dejansko je res. Glede tega je sv. 
Pavel vsaj deloma pod vplivom 
mišljenja svojega časa. Vendar 
rešitev ni v tem, da iz odnosov med 
moţem in ţeno odstranimo besedo 
»podrejenost«, ampak naj bo 
vzajemna, kot mora biti vzajemna 
tudi ljubezen. Z drugimi besedami: 
ni le dolţnost moţa, da ljubi svojo 
ţeno, ampak tudi ţena moţa; in 
enako ni le dolţnost ţene, da je 
podrejena moţu, ampak tudi moţ 
ţeni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medsebojna ljubezen in medsebojna 
podrejenost. Podrejenost ni torej nič 
drugega, kot eden od vidikov in ena 
od zahtev ljubezni. Tistega, ki ljubi, 
podrejenost njemu, ki ga ljubi, ne 
poniţuje, ampak ga osrečuje. 
Podrediti se v tem primeru pomeni 
upoštevati voljo sozakonca, 
upoštevati njegovo mnenje in 
njegovo čutenje; pomeni pogovarjati 
se in ne odločati sam; včasih se znati 
odpovedati svojemu stališču. 
Skratka: pomeni zavedati se, da sta 
se svobodno dala vpreči v isti 
»jarem«. 
Izmed vseh teh čudovitih nasvetov 
bi rad podčrtal predvsem … 
medsebojno odpuščanje. Poznal 
sem zelo povezan zakonski par z ţe 
odraslimi otroki. Zaupala sta mi, kaj 
je bila skrivnost njunega uspeha: »Na 
dan poroke sva si za program vzela 
besedo sv. Pavla: 'Sonce naj ne 
zaide nad vašo jezo.'; odločila sva 
se, da po prerekanju ali 
nasprotovanju ne bova legla v 
posteljo, preden se ne spraviva. 
Čeprav morda teţko in godrnjaje, 
sva si vedno podala roki.« 
Odpuščajmo torej in novo leto 2014 
bo za vse nas lepše in boljše! 
 

R. Cantalamessa 

Leto XV., 
št. 219, 
Sveta 
družina; 

29.12.2013  

Nedelja Svete Družine 

 Leto XV., 
 št. 219, 
Sveta  
družina; 

 29.12.2013 



Božični čas 
 
Pogosto slišimo, da je boţič samo za 
otroke. In res je za mnoge majhne 
otroke čaroben čas migljajočih lučk, 
bleščečih okraskov, daril, zabav, 
pesmi in jaslic. V današnji porabniški 
druţbi je boţič pravljica. 
Velikokrat slišimo izraz boţična 
pravljica. V njej nastopajo angeli, 
pastirji, novorojeni otrok, ki bo 
postal kralj, osliček, kamele, trije 
kralji in zvezda repatica. 
Če k temu dodamo še boţička in 
njegove severne jelene in malho 
polno daril, dobimo 
»pocukran«izdelek, ki vsaj za nekaj 
dni preţene bridkost in bolečino 
resničnega sveta. To traja nekaj 
časa, dokler ne pogledamo v 
denarnico, dokler se ne vrnemo na 
delo, v šole, v ranjeno in zlomljeno 
človeško resničnost. 
  
In v tem je prevara tega sveta. Na 
ves glas nam trobijo, uţivajte te 
pravljične dneve miru in sreče, 
kupite si čim več daril, obdarujte se, 
odklopite se od resničnosti, zabubite 
se v svoj popek, potem pa nazaj na 
delo do naslednjih praznikov. Ne 
moti me obdarovanje, praznovanje; 
skrbi me odklop od resničnosti. Boţič 
je v resnici takrat, ko Jezus postane 
stvaren, resničen. 
Seveda so v boţični zgodbi še vedno 
angeli, pastirji, novorojeni otrok, ki 
bo postal kralj, morda osliček in 
zvezda repatica. Ostalo so 
nepotrebni posladkani dodatki. So pa 
tudi stvari, ki so običajno 
zamolčane. Marija je najstniška 
mamica in o njenem otroku govorijo, 

da je nezakonski. Joţef in Marija sta 
brezdomca, klošarja in verjetno brez 
prebite pare. Prisiljena sta beţati za 
golo preţivetje in postaneta begunca 
zaradi Herodovega Ijubosumja in 
strahu. Ta isti Herod z največjo 
lahkotnostjo pokolje skupino 
majhnih betlehemskih otrok, da bi si 
tako ohranil svoj politični poloţaj. 
Revščina, škandal, brezdomstvo, 
nesprejemanje, begunstvo, krutost 
do nedolţnih otrok - vse to zelo diši 
po današnjem resničnem poloţaju v 
svetu. Če povemo celotno zgodbo, to 
ni več pravljica za otroke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To je zgodba o Jezusu. Imenujejo ga 
Emanuel, Bog z nami, z nami deli 
muke in utrujenost, z nami ţivi v 
temi nesprejemanja in bolečine in 
hkrati s svojim ţivljenjem in 
učenjem kaţe na boţjo resnico in 
slavo. Postal je kralj, resnični kralj, 
a njegova krona je bila iz trnja, 
njegovo ogrinjalo je bilo popljuvano, 
njegov prestol je bil lesen kriţ za 
zločince. Večina njegovih podanikov 
so bili Ijudje z roba druţbe, revni, 
trpeči in ţalostni. Vplivne osebe so 
ga zavrgle, duhovniki so ga prekleli, 



močni so ga obsodili. Vendar je 
zmagal, skupaj z Očetom, ker ga 
smrt ni mogla vkleniti. Vstal je od 
mrtvih, se prikazal učencem in se še 
vedno razodeva tistim, ki ga iščejo v 
sedanjosti. 
Tako je vsa boţična skrivnost 
obseţena v besedi Emanuel. Bog z 
nami, Bog na naši strani, Bog s 
človeškim obrazom, Bog, ki trpi z 
nami in za nas, Bog, ki nas pozna po 
imenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tepežnica 2013 
  
Šip, šap, šip, šap, danes je tepežni 
dan ... 
  
Ţe leta v naši ţupniji ohranjamo 
tradicijo koledovanj, kamor danes 
uvrščamo tudi tepeţnico ali 
pametvo. Še pred nekaj desetletji so 

otroci z veseljem hodili od vrat do 
vrat, odraslim vračali s šibo po zadnji 
plati, prejemali potičko in dinarčka 
dva ter delili blagoslov in srečo. 
 
Košaški otroci so ponovno dokazali, 
da vse to še vedno počnejo z veliko 
radostjo, letos se jim je pridruţila ţe 
mlada generacija tepeţkarjev. 
 
Zarana smo, kot tradicija veleva, 
zbudili gospodarja, g. ţupnika, nato 
pa se podali še od hiše do hiše. Hvala 
vsem, ki ste nas sprejeli. Sporočamo 
vam, da so vaše spalne srajce in 
piţame zelo prikupne. Hvala vam za 
sladke dobrote, ki jih bomo hitro 
pohrustali, ter za finančno podporo, 
ki je namenjena naši cerkvi. 
  
... da bi srečni in veseli še na mnogo 
let živeli. 
 
 

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 ţivljenju 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 boţično praznovanje, 
jasličarjem in vsem pevskim 
zasedbam, ki ste tako lepo pomagale 
doţivljati lepoto boţične noči.   
 
 
 

  Sv. maše so še vedno v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 

NEDELJA, 29.12.,   
Nedelja Sv. družine, 
Marcel, opat; 
09.00 + Roza Slana (8. obl. smrti) 
in vsi + sorodniki 

 
 PONEDELJEK, 30.12., 
 Feliks I., papež; 
 19.00 -  
 
TOREK, 31.12.,  
Silvester, papež; 
19.00 + Anica Zemljič  
(darovali sosedje in prijatelji) 
 
 SREDA, 1.1. 2014, 
 Marija, Božja Mati, 
 Novo leto – dan miru; 
 19.00 – za zdravje  
(darovala gospa Rozika Robar  

    in otroci z družinami) 
 

 
ČETRTEK, 2.1.2014,  
prvi četrtek, 
Bazilij Veliki,  
škof in cerkveni učitelj; 
19.00 – za duhovne poklice 
 
 

 

PETEK, 3.1.2013, prvi petek, 
Presveto Jezusovo ime; 

  19.00 + ţupljani in dobrotniki  
   naše ţupnije 

 
SOBOTA, 4.1.2014, prva sobota 
Angela Folinjska, redovnica; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 -  

 
NEDELJA, 5.1.2014,   
prva v mesecu, 
 2. nedelja po božiču; 
09.00 -  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
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