
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Dragi bratje in sestre! Božični 
praznik Gospodovega leta 2014 
obhajamo v naravi, ki skoraj diši 
po pomladi. O snegu ni ne duha 
ne sluha. Kakšen bo torej letošnji 
Božični praznik? Praznovanje 
Božiča je res bolj romantično če 
je narava odeta v snežno odejo, 
pa vendar to ni bistvo našega 
božičnega praznovanja. Božič je 
prihod Boga med ljudi. In to je 
vedno čudež vseh čudežev. 
Vsemogočni Gospod je predrl 
nebo in prišel naproti  ubogim 
ljudem. Še več, sam je postal 
človek. To oznanilo presega vsako 
človeško pamet in logiko. Zato je 
Božično praznovanje vedno 
skrivnostno praznovanje božjega 
delovanja v našem življenju – na 
poseben način božjega delovanja 
v naših družinah. Božji Sin namreč 
ni padel iz neba, ampak se je 
rodil v družini. Zato je Božič 
najprej praznik družine. 
Krščanske družine iščejo moč za  

 

 

 

 

 

 
svoje skupno življenje v studencu 
žive vode, ki je Jezus Kristus 
Gospod. Sv. maša je tako tista 
miza okrog katere se vsaka 
krščanska družina vsako nedeljo 
zbira k molitvi zahvale in prošnje.  

Naša mlada župnija se več kot 
petnajst  let redno zbira k sv. 
maši v Dom krajanov v Košakih. 
Obenem od leta 2008 gradimo 
novo župnijsko cerkev posvečeno 
blaženemu škofu Antonu Martinu 
Slomšku. Ob tem mnogokrat 
doživljamo ne samo finančne 
stiske, ampak stiske, ki v resnici 
preizkušajo našo vero. A ne 
bojmo se, kdor vztraja, bo 
zveličan – pravi Jezus. Zato 
pogumno naprej, nismo sami, Bog 
je z nami! 

Ob božičnem praznovanju in 
vstopu v novo leto 2015, skupaj z 
našim g. duhovnim pomočnikom 
dr. Maksimiljanom Matjažem 
voščim Božjega blagoslova in 
vsega dobrega!                     
                Vaš Igor Novak, župr. 

Leto XVI., 
št. 273, 
Sveta   
družina; 

28.12.2014  

 

Nedelja Svete družine 

 Leto XVI., 
 št. 273, 
Sveta  
družina; 

28.12. 2014 



 Božični praznik 

25. decembra, se spominjamo 
Jezusovega rojstva - božič, ki je 
za veliko nočjo, praznikom 
Gospodovega vstajenja od mrtvih, 
največji krščanski praznik. 
Vsebina praznika je povezana s 
skrivnostjo Božjega učlovečenja. 
Na božič se spominjamo, da se je 
z Jezusovim vstopom v zgodovino 
Bog dokončno in nepreklicno 
zavzel za svet in za človeka. 
Veselje, ki ga oznanja in prinaša 
praznik Kristusovega rojstva, je 
učlovečenje Božjega Sina, z 
namenom odrešiti svet. 
Na božič je Bog postal človek in 
se naselil med nami, da bi mi 
prišli k njemu. 
Natančnega dneva Jezusovega 
rojstva ne poznamo, čeprav je 
njegovo rojstvo zgodovinsko 
dejstvo, po katerem od 6. 
stoletja dalje štejemo človeško 
zgodovino. 
Praznovanje korenini še iz 
predkrščanskih časov, ko so 
mnoga ljudstva častila nastop 
zimskega solsticija, ko se dan 
začne ponovno daljšati in tako 
simbolizira zmago dobrega nad 
zlim. 
Božič - izbira datuma 
Datum je izbral cesar Konstantin, 
da se je ujemal z rimskim 
praznovanjem sonca. Ob prihodu 
nove luči v naravo praznujemo 
novo Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. 

Razlog za izbiro datuma je tudi 
svetopisemsko utemeljen v 
Kristusu kot »resnični luči, ki 
razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 
1, 9). Koptska, jeruzalemska, 
ruska, srbska in gruzijska 
pravoslavna Cerkev praznujejo 
božič 7. januarja, ker še vedno 
uporabljajo julijanski koledar. 
Na božič so v Cerkvi zgodaj 
vpeljali navado, kakršne nima 
noben drug praznik – trikratno 
obhajanje evharistije: opolnoči, 
ob zori in podnevi. 
Cerkev še danes ob božiču 
opravlja trikratno evharistično 
slavje – vsak duhovnik sme 
opraviti tri maše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božični čas 
Božični čas se začenja na 
predvečer praznika Gospodovega 
rojstva in traja do nedelje po 
prazniku Gospodovega 
razglašenja, to je vključno do 
nedelje Jezusovega krsta. 
V središču božičnega časa je božič 
- praznik Gospodovega rojstva. 
Praznik nas vsako leto znova 
spominja, da nas Bog tako ljubi, 
da je dal svojega edinorojenega 



Sina, da bi se nihče, kdor vanj 
veruje, ne pogubil, ampak imel 
večno življenje (prim. Janez 3, 
17). 
Druga božja oseba sprejme po 
Mariji našo človeško naravo in 
postane pravi človek. Nevidni Bog 
postane viden, da ga moremo 
poslušati in posnemati. Bog 
postane človek zato, da bi mi 
živeli božje življenje. 
Praznik Gospodovega rojstva - 
božič, je vedno sodoben, saj je 
praznik vseh trenutkov našega 
življenja, ker se more vsak čas 
izvršiti božja zamenjava. Vsak 
dan, vsak trenutek nam Bog daje 
Kristusa, mi pa se moramo po 
Kristusu darovati Bogu. 
Božični čas je kratek, a zelo 
bogat. Praznik Gospodovega 
rojstva ima osmino, ki se konča s 
praznikom Marije, svete Božje 
Matere. 
Med osmino je nedelja svete 
Družine. Drugi zelo pomemben 
praznik božičnega časa je 
Gospodovo razglašenje (6. 
januar). Pri njem gre za razodetje 
Jezusovega božanstva. 
Najprej modrim, za tem ob krstu 
v reki Jordan, nato pa še na 
svatbi v Kani Galilejski. S 
praznikom Jezusovega krsta, v 
nedeljo po Gospodovem 
razglašenju, se konča 
praznovanje njegovega skritega 
življenja in začenja spomin 
javnega oznanjevanja in 
navzočnosti božjega kraljestva. 

 Naša oznanila 
 
 Vstopili smo v Božično 
praznovanje. To je tudi čas 
poglobljenega bogoslužnega in 
molitvenega dogajanja. Zato 
vabimo k cerkvenemu pevskemu 
zboru nove člane, pevce in 
pevke.  
Gospem se za njihov trud in 
požrtvovalnost iskreno zahvalimo. 
Zelo želimo in vabimo, da se 
ženskemu petju v našem zboru 
pridruži tudi moško petje. Pevski 
zbor ima vaje vsako sredo ob 
19h oziroma po sredini večerni 
sv. maši.  Prav tako vabljeni tudi 
k sodelovanju v otroški in 
mladinski pevski zasedbi naše 
župnije. 
 
 Prisrčno se zahvalimo vsem, ki 
ste kakorkoli pomagali pri pripravi 
na Božično praznovanje, posebej 
Bog povrni vsem liturgičnim 
sodelavcem! 
   
 10.12.2014 je Upravna Enota 
v Mariboru izdala odločbo s 
katero smo dobili novo gradbeno 
dovoljenje za našo župnijsko 
cerkev. Sprememba gradbenega 
dovoljenja je bila po posvetu z 
odgovornimi na Upravni enoti v 
Mariboru nujno potrebna, saj smo 
v prenovljeni projektni 
dokumentaciji določili faznost 
gradnje naše cerkve. Dne 
22.12.2014 je odločba postala 
pravnomočna. V ponedeljek 



29.12.2014  bomo tako vložili 
vlogo za uporabno dovoljenje. 
Najprej bo na vrsti I. faza – ki je 
cerkvena ladja. Bog daj, da bi se 
naša prizadevanja čim prej 
uresničila, da se bomo mogli po 
skoraj dveletnem premoru vseh 
dogodkov v naši novi cerkvi v letu 
2015 spet redno zbirati.  
Prav tako se zelo trudimo reševati 
težko finančno situacijo. Morda 
bodo prvi večji sadovi prav tako 
vidni že v januarju 2015.  
Naj vsa naša plemenita 
prizadevanja spremlja naša 
molitev! 
 
 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota z ustaljenimi 
pobožnostmi. Na prvi petek bo g. 
župnik obiskal in obhajal starejše 
na domu. Ker je prihodnja 
nedelja prva v mesecu januarju, 
se vam prisrčno zahvalimo za vaš 
prvonedeljski dar za našo 
župnijsko cerkev.  
 
 
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
 
NEDELJA SVETE DRUIŽINE, 
14.12., Nedolžni otroci, 
mučenci;  
09.00 + mama Roza Slana,  
+ sorodniki in prijatelji 

 

ČETRTEK, 1.1. 2015, prvi v  
mesecu, Marija Božja Mati - 
Dan miru;  

  19.00 – za zdravje v družini 
(darovala gospa Marta Nikitenko) 
 
PETEK, 2.1., prvi v mesecu, 
Bazilij Veliki, škof in cerkveni 
učitelj;  
19.00 + župljani in dobrotniki   
            naše župnije 

 
SOBOTA, 3.1., prva v mesecu, 
Presveto Jezusovo ime;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Zofija Karner  

(daroval sin Boris, Matic in Janja) 
 
 
2. NEDELJA PO BOŽIČU, prva v 
mesecu, Angela Folinjska, 
redovnica, 4.1.; 
09.00 + Jelka Lovrec  
(darovala družina Jagačič) 
 

 
 

 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. 
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