
 Sv. maše v januarju 
 
 
NEDELJA, 8.1., 
Jezusov krst; 
9.30 + Ljudmila Gosak (1. obl.) 
 
PETEK, 13.1., Gotfrid, redovnik;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 14.1.,  
Odon, prior v Jurkloštru; 
19.00 za blagoslov naših mladih 
 
 
2. NEDELJA MED LETOM, 15.1, 
Absalom, koprski škof; 
9.30 + Jožefa Senekovič 
 
 
PETEK, 20.1., Fabijan, papež, 
mučenec;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 21.1.,  
Neža, devica, mučenka; 
19.00 + Štrakl Zorica in brat Mirko in 
vsi + iz družin Cetl Slaček in Štrakl 
 
 
3. NEDELJA MED LETOM, 22.1, 
Vinko, diakon, mučenec; 
9.30 + Marija Arnuš in + sorodniki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molitev tedna  
 

Moj Jezus  
 
V Tvoje naročje se izročam:  
tu je moj pogled,  
naj se utopi v tebi.  
Tu je moj nasmeh,  
naj zasije v Tebi.  
Tu je moj glas,  
naj zapoje v Tebi.  
Tu so vse moje skrbi,  
s Teboj so lažje.  
Tu je vse moje veselje,  
s Teboj je še večje.  
Tu je vsak moj srčni utrip  
naj bije zate in s Teboj.  
Naj se vsak moj dih zlije s Tvojim…  
Naj presije Tvoja milina moje srce,  
da bo vedno našlo pravo pot.  
Amen. 

 
 
 

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:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete 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 župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja beseda 
 

»Ti si moj ljubljeni sin!!«  
          (Mr 1,11) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

Dragi bratje in sestre! 

Božični čas se zaključi na praznik 
Jezusovega krsta. Ta pomenljiv 
praznik nas spominja na naš krst.  
Jezus je prejel krst pokore, ki ga je 
oznanjal Janez Krstnik. Njegov krst 
je izražal željo po očiščenju od 
grehov. Notranjo držo, ki jo je Bog 
zahteval pri krstu pokore, je lepo 
opisal prerok Izaija: Iščite Gospoda, 
dokler se daje najti, kličite ga, 
dokler je blizu! Krivični naj zapusti 
svojo pot in hudobni svoje misli. 
Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo 
usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v 
odpuščanju (Iz 55, 6-7). Za Janezov 
krst so potrebne takšne notranje 
drže.  
Jezus ni potreboval krsta pokore. 
Vedel pa je, da če želi izpolniti svoje 
poslanstvo, je moral iti h Krstniku in 
se mu dati krstiti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tako se je postavil v vrsto z grešniki, 
se z njimi poistovetil in pokazal svojo 
solidarnost z njimi. S tem je Jezus 
pokazal, da ni prišel med nas, da bi 
nas s svojo prisotnostjo potolažil, 
ampak, da je med nami grešniki, da 
bi z nami delil našo grešno stvarnost 
in jo s svojo solidarnostjo z nami 
spremenil v proces, dinamiko 
odrešenja. Praznik Jezusovega krsta 
v Jordanu nas ne spominja le na naš 
krst, ko so se naši starši in botri v 
našem imenu odločili, da postanemo 
božji otroci, ampak na veliko več. 
Spominja nas, da smo prejeli Svetega 
Duha, ki nas očiščuje grehov in nas 
posvečuje. Naš krst pa je tudi 
neskončno več, kot le naša odločitev 
za Kristusa. Ko smo se odločili za 
Kristusa, smo mu le dovolili, da 
vstopi v naše človeško bistvo kot 
Božji Sin, Odrešenik in nas na novo 
ustvari s svojo Božjo močjo in 
ljubeznijo, v kateri kličemo Boga za 
Očeta. Res pa je tudi, da se vse to 
dogaja v naši končni, ustvarjeni 
danosti, ki se nam pogosto zdi kot 
zgolj človeška, ki pa očitno ni več le 
končna, človeška, ampak je 
odrešena.  
                            p. Janez Sraka DJ 

 

Leto XII., 
štev. 112, 
Božični  
praznik; 
25.12.2011  

 

 

Nedelja Jezusovega krsta 

 Leto XII., 
 štev. 114, 
Jezusov 
krst; 

 8.1.2012 



O Zakramentu sv. krsta 
  
 
 

 
 Krst je zakrament, ki zajame celotno 
osebo in ji podeli novo življenje. 
Kdor prosi za krst zase ali za svojega 
otroka, sprejema resno odgovornost. 
Prvi, ki je krščeval, je bil Janez 
Krstnik. Ljudje so prihajali k njemu 
in se spovedovali svojih grehov. 
Priznavali so, da so ljudje in da 
njihova pravičnost ne izhaja iz 
njihovih zaslug. Obžalovali so, da 
njihovo življenje ni bilo brez greha in 
prosili odpuščanja. Namen 
Janezovega krsta je bil globoko 
spremeniti mišljenje ljudi. 
 
    Tako se tudi kristjan v krstu 
prerodi v novega, v odrešenega 
človeka. Krščeni živi iz Kristusove 
velike noči. S tem postane 
posinovljenec nebeškega Očeta in 
stopi v Cerkev. Prejme dostojanstvo 
laika, to se pravi postane ud, član 
božjega ljudstva, živi kamen Cerkve 
in svetišče Svetega Duha. 
 
    Pri krstu so odločilne tri besede. 
Beseda Boga samega, ki nam po 
Jezusu daje Svetega Duha, beseda 
krščanske skupnosti, ki krščenca 
sprejme v Cerkev, in beseda 
krščenca, ko se odpove zlu in izpove 
vero. 
 
  Obred 
    Glavno dejanje krsta vsebuje tri 
bistvene prvine: potopitev v vodo, 
besede, ki jih izgovarja krstitelj, ko 
krščenca pokliče po imenu in 
nadaljuje: "Jaz te krstim v imenu 
Očeta in Sina in Svetega Duha", ter 
vera s katero krščenec, oziroma 

njegovi starši sprejmejo to besedo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Trije obredi dopolnjujejo obred 
krsta v ožjem pomenu. Maziljenje s 
sveto krizmo naznanja potrditev, ki 
jo bo škof podelil pri birmi, izročitev 
belega oblačila ponazarja dar novega 
življenja v Gospodu in izročitev 
krstne sveče, prižgane ob velikonočni 
sveči, kar pomeni, da Gospod daje 
luč.  
 
Botri 
    Botrstvo izvira že iz časa prve 
Cerkve. Takrat so se za krščanstvo 
odločali predvsem odrasli ljudje. Ko 
so želeli sprejeti vero v Kristusa in 
biti krščeni, so si izbrali zgledne 
kristjane, ki so jim s svojim zgledom 
in učenjem to vero predstavili. Ti 
''učitelji'' so potem pri krstu jamčili 
za novokrščence in se obvezali, da 
jim bodo pri duhovni rasti pomagali. 
 
    V stoletjih, ko so začeli krščevati 
otroke, je bila botrom zaupana tudi 
skrb za gmotni položaj krščenca, 
zlasti v primeru smrti staršev ali hude 
revščine. 
 

    Izvor botrstva jasno kaže, da je 
treba biti pri izbiri botrov pazljiv na 
mnogo dejavnikov. Botri so priče 
občestva in morajo prepričani 
kristjani. To pomeni, da živijo v 
skladu s krščanskim naukom in 
izročilom Cerkve. Imeti morajo 
prejete vse zakramente 
uvajanja (krst, obhajilo, birmo), če 
so poročeni, morajo biti poročeni 
cerkveno. Samo civilno poročenim ali 
neporočenim parom, ki živijo skupaj, 
se mora dovoljenje za botrstvo 
odkloniti. Ravno tako ni primeren za 
botra, kdor je bil po lastni krivdi 
kaznovan na zaporno ali drugo visoko 
kazen, ali bi zaradi svojega načina 
življenja lahko povzročil 
pohujšanje (odvisniki od alkohola ali 
drog, preprodajalci in tatovi, 
pretepači in nasilneži …). Tudi 
kristjani, ki hote opuščajo ali 
zavračajo prejemanje zakramentov 
in zaradi svojega načina življenja ne 
praznujejo Gospodovega dne in 
drugih praznikov niso primeri za 
botre. 
 
Uvajanje odraslih v krščanstvo 
    Krščevanje odraslih je bila v prvih 
stoletjih Cerkve običajna praksa. 
Temu je botrovalo dejstvo, da se je 
bilo potrebno za krst osebno odločiti. 
Družba je bila judovska ali poganska 
in za krščanstvo so se odločali ljudje 
potem, ko so odkrili vero pri tistih, ki 
so že bili krščeni. Priprava na krst se 
je vršila skozi obdobje 
katehumenata, kjer so kandidati za 
krst odkrivali verske skrivnosti in 
spoznavali bistvene lastnosti 
krščanskega življenja. Na veliko 
soboto so prejeli zakrament svetega 
krsta. 

    Kdor se torej odloči, da bi kot 
odrasel sprejel zakramente, naj se 
obrne na župnika ali drugega 
duhovnika, ki ga bo poučil, kam naj 
se obrne. Navadno se tak katehumen 
priključi eni od skupin, kjer 
katehumenat redno poteka. Tam se 
bo poučil o nadaljnjem poteku 
priprave. V času priprave, bo 
katehumen spoznal bistvo krščanske 
vere in mesto Cerkve v verovanju. 
Spoznal bo tudi različne praktične 
načine izražanja vere ter se pripravil 
na prejem potrebnih zakramentov. 
 

Naša oznanila 
 

� Hvala trikraljevskim kolednikom, 
da so nas obiskali, če bo le mogoče 
bodo obiskali v ponedeljek še 
družine, ki jih v soboto niso uspeli.  
  
�  G. župnik bo blagoslavljal vaše 
domove vse tja do svečnice, kdor želi 
obisk naj mu javi na njegov telefon 
ali v zakristiji.   
 
� Zavod Antona Martina Slomška 
vabi k ciklu predavanj z delavnicami 
na temo »Ostani z mano v starosti.«  
 
� Jutri v ponedeljek 9.1.2012 ob 19h 
bo v Domu krajanov redno srečanje 
ŽPS. Vabljeni, vabila vzemite po sv. 
maši v zakristiji.   
 
� Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka pretekle 
nedelje je bila: 220 EUR; Del na novi 
cerkvi nismo in ne bomo ustavili 
tudi pozimi, zato nam pomagajte 
tudi naprej! Bog vam povrni, 
iskreno vas prosimo za pomoč! 


