
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

  »Kako, da sta me iskala?«                           
                                       (Lk, 2, 49) 

 
 

Beseda o Besedi 
 

 

Na nedeljo po božiču v bogoslužju 
obhajamo praznik Svete družine, ki 
jo sestavljajo Jezus, Marija in 
Jožef. Evangelij nam pripoveduje o 
tem, kako se je Jezus izgubil in so 
ga spet našli med učitelji postave. 
Dogodek se sklene z naslednjim 
utrinkom iz družinskega življenja: 
»Nato se je vrnil z njima in prišel v 
Nazaret ter jima je bil pokoren. In 
njegova mati je vse, kar se je 
zgodilo, shranila v svojem srcu. 
Jezus pa je napredoval v modrosti, 
rasti in milosti pri Bogu in pri 
ljudeh.« 
 
Namen, zaradi katerega je Cerkev 
ustanovila ta praznik, je pokazati 
na Sveto družino kot vzor in izvir 
navdiha za vse človeške družine. 
Vendar se moramo vprašati: kaj 
imata lahko skupnega ta družina in 
običajna človeška družina? Ali ni 
pretirano pričakovati od dveh  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ljudi, da se bosta ravnala po vzoru, ki 
je tako zunaj naših meril?  
Nazareška družina pa je lahko močan 
klic prav k tistim duhovnim 
vrednotam,  ki jih danes med 
mladimi pari tako pogosto 
primanjkuje, a so nujno potrebni za 
oblikovanje zakona, ki bo trajen: 
medsebojno poznanje in spoštovanje, 
sposobnost iti iz samega sebe, gojiti 
skupne ideale in načrte, molk, 
molitev! Kljub krizi družine je uspeli 
zakon »s pravo osebo« v očeh večine 
mladih in odraščajočih še naprej sen 
njihovega življenja.  
Molimo zato dragi bratje in sestre ne 
samo na današnjo nedeljo, ampak 
vedno za naše družine, da bodo zares 
kraj, kjer se bomo vsi učili živeti 
tako, kakor Bog od nas pričakuje in 
želi.  
 
Naj bo v naših družinah in v vsej 
naši župniji blagoslov, mir, 
razumevanje, zdravje, ljubezen, 
spoštovanje. Naj bomo v okolju v 
katerem živimo vedno prinašalci 
luči in upanja, vam v novem letu 
2013 iz srca želim! 
 
                            Igor Novak, župr. 
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Sv. Božični čas 
 

Božič - Praznik Jezusovega rojstva 
 

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. 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. 
Pri polnočni maši je največji poudarek 
dan Jezusovemu rojstvu v hlevu in 
hvalnici angelov, pri zorni ali pastirski 
maši se pripoved nadaljuje s pastirji, ki 
so obiskali Jezusa , s čimer se pripoved 
o rojstvu konča. Dnevna maša je 
vsebinsko najgloblja, saj je središčni 
odlomek iz Svetega pisma vzet iz 
začetka Janezovega evangelija. Srčika 
praznika ni le v tem, da se je 
spominjamo Jezusovega rojstva in 
prihoda na svet, ampak je praznik za 
vsakega kristjana priložnost, da se 
odpre in dovoli, da se Bog rodi v 
njegovem srcu in tako utrdi in poglobi 
svojo vero. 
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.  



NAŠA OZNANILA  
  

 
 Letos kot ste že opazili nismo 
natisnili posebnega koledarja naše 
župnije. Odločili smo se, da bomo 
tudi zaradi socialne krize tokrat 
stopili skupaj s Slovensko Karitas in 
ponudili koledarje  Karitas. Darovi 
bodo tako namenjeni za Karitas in za 
našo župnijo, Bog povrni!  
 
 Kakor vsako leto tudi letos 
vabimo, da kupite Marijanske 
koledarje in še posebej Družinsko 
pratiko. V pratiki je zelo prisrčen 
članek o naši župniji, ki ga 
pripoveduje »Košaški medo«, 
medvedek, ki so ga naši otroci in 
mladi lansko leto našli in ste ga že 
lahko večkrat videli, da je sodeloval 
pri slovesnejših praznikih tudi pri sv. 
maši. Zgodba o »Košaškem medotu« 
je zelo prisrčna, prav bi bilo, da bi 
vsaka družina v naši župniji imela 
Družinsko pratiko. To bo najlepše 
vabilo vsem ljudem dobre volje, da 
pridejo in obiščejo našo novo cerkev. 
   
 Za nami je božično praznovanje.  
Prisrčno se zahvalimo vsem, ki ste v 
teh dnevih pomagali, da je vse tako 
lepo potekalo - družini Robar in 
Maček, gospodu Štraklu in Krajncu 
za pomoč pri fizičnem delu, 
pevskima zboroma in ministrantom 
za lepo liturgično obhajanje 
Božičnega praznika. Bog daj, da bi 
vse naše delo obrodilo čim lepše 
duhovne sadove.  
 
 Božično praznovanje v naše 
domove vabil tudi kolednike. Prvič so 
vas že obiskali na god nedolžnih 

otrok – tepešnice ali pametve. V 
soboto pred praznikom Sv. Treh 
kraljev, vas bodo obiskali trikraljevi 
koledniki – odprite jim vrata vaših 
domov, da bo pri vas doma vedno 
Božji blagoslov.  
V tem času bo g. župnik tudi 
blagoslavljal vaše domove.  
 
 Prisrčno se zahvalimo vsem, ki ste 
se včeraj udeležili božično 
novoletnega dobrodelnega koncerta, 
ki so ga organizirali naši prijatelji iz 
Šentilja. Bog daj, da bi naša 
župnijska cerkev poleg liturgičnega 
poslanstva postajala tudi hram 
kulture in lepega petja.   
 
 Pred nami je prvi četrtek, petek 
sobota in nedelja z ustaljenimi 
pobožnostmi. Na prvi petek bo g. 
župnik obiskal starejše na domovih.    
 
 
 V ponedeljek 24.12.2012 smo se 
na pokopališču Dobrava poslovili od 
gospe Frančke Kožuh, roj. 
3.3.1935, stanujoče V Klancu 10, 
Košaki.   
Gospod daj ji večni pokoj; in večna 
luč naj ji sveti; naj počiva v miru; 
Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nabirka pretekle nedelje: 433 eur;   

     Bog vam povrni! 
 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

 
NEDELJA SV. DRUŽINE, 30.12., 
Feliks I., papež; 
9.30 + Slavko Fidler  
         (darovala družina Sajko);  
       + oče in babica Škofič in      
       + Srečko Zorec;  
       + Frančiška Kožuh  
 
PONEDELJEK, 31.1., 
Silvester, papež; 
19.00 – po namenu  
 
TOREK, 1.1.2013, 
Novo leto – dan miru,  
Marija, Božja Mati;  
9.30 + iz družin Magdalenc in  Kresnik  

 
SREDA, 2.1., 
Bazilij Veliki, škof in cerkveni  
učitelj; 
19.00 – po namenu   
 
ČETRTEK, 3.1., prvi v mesecu,  
Genovefa Pariška; 
 19.00 + mama Rozalija Slana in  
          + sorodniki  
 
PETEK, 4.1., prvi v mesecu, 
Rigobert, opat; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije  
 
SOBOTA, 5.1., prva v mesecu, 
Milena, devica; 
19.00 + Jožica Postrak   
            (darovala družina Novak) 
 
NEDELJA, 6.1., prva v mesecu, 
Gospodovo razglašenje –  
Sv. Trije kralji;  
9.30 + starši Unuk Peršuh 
          (darovala družina Peršuh) 
 

Božična molitev 
 
Gospod Bog in Oče Jezusa Kristusa,  
v tej noči je bil rojen nas Rešitelj 
in naše Upanje. Prosimo te, naj 
gledamo, kako vzhaja njegova luč, 
naj ga ljubimo in ohranimo tvojo 
besedo v svoji sredi, mir na zemlji, 
zdaj in vse dni in vekomaj.  
Gospod, nas Bog,  slavimo rojstvo luči, 
Jezusa, tvojega Sina, našega Gospoda. 
Prosimo te, naj v njem spoznamo tvojo 
dobroto in milost in naj njegova 
podoba zasveti z vsem sijajem zdaj in 
vse dni. Gospod, naš Bog, to je dan, ki 
si ga naredil, luč tvoje luči, dan 
velikega veselja. Odpri se vsem, ki 
tipajo v temi, pridi naproti njim, ki so 
še v skrbeh. Daj nam, da bomo gledali 
Jezusa Kristusa, veselo oznanilo temu 
svetu, tolažljivo luč za naše oči na 
vekomaj.  Oče Jezusa Kristusa, naš 
Bog, okrepi nas v veri, da je On tisti, 
katerega čakamo in da je v njem 
zasvetila luč temu svetu. Prosimo 
te, odstrani iz naše srede, kar ne 
prinaša luči,in daj, da bomo ljubili 
mir. Amen.  
                                 Huub Oosterhuis 

 

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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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