
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja beseda 
 

»Mir ljudem na zemlji!«  
          (Lk 2,14) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

Dragi bratje in sestre! 

Danes Cerkev obhaja praznik Marije 
Božje Matere. V drugem berilu sv. 
Pavel takole oznanja to skrivnost: 

»Ko pa je nastopila polnost časa, je 
Bog poslal svojega Sina, rojenega iz 
žene, rojenega pod postavo, da bi 
odkupil tiste, ki so bili pod postavo, 
da bi mi prejeli posinovljenje.« 

S temi besedami je Marijino božje 
materinstvo zapisano v srce 
krščanske skrivnosti. Tudi naše 
božje posinovljenje, kot lahko 
vidimo, je vezano nanjo. Cerkveni 
očetje, ki so na koncilu v Efezu leta 
431 razglasili Marijo za Theotokos – 
Bogorodico, se torej niso motili, ko 
so temu naslovu pripisali odločilni 
pomen za vse krščansko 
razmišljanje. Vse to nam hkrati 
govori o Jezusu, Bogu in Mariji. 

 

 

 

 

 

 
Predvsem nam govori o Jezusu, kajti 
najboljši način, kako odkriti smisel 
božiča, ko danes obhajamo njegovo 
osmino, je počastitev njegove 
Matere.  

 

 

 

 

Naslov Božja mati je bil v svojem 
bistvu naslov, ki je bolj govoril o 
Jezusu kot o Mariji. O Jezusu ta 
naslov zagotavlja predvsem to, da 
je pravi človek. »Zakaj pravimo, da 
je Kristus človek, če ne zato, ker se 
je rodil iz Marije, ki je človeško 
bitje?« je rekel Tertulijan. On ni le 
človek po svojem bistvu, ampak tudi 
po svojem bivanju, ker je hotel z 
nami deliti poleg naše narave tudi 
našo izkušnjo. On je živel človeško 
življenje v vsej njegovi konkretnosti. 
K temu smo povabljeni tudi mi, časi 
namreč niso ne dobri ali slabi sami po 
sebi, temveč so časi taki, kakršni so 
ljudje.  
                             Igor Novak, župr.              

 

Leto XII., 
štev. 112, 
Božični  
praznik; 

25.12.2011  

 

 

Novo leto 2012 – Dan miru  

 Leto XII., 
 štev. 113, 
Novo leto, 
Dan miru; 

 1.1.2012 



Božično voščilo nadškofa 
dr. Marjana Turnška 
  
 
 

 

V Cerkvi na Slovenskem gledamo 
letos vse v luči gesla pastoralnega 
leta družbenega nauka Cerkve 
»Pravičnost v ljubezni«. V tej luči 
nam božič sporoča: »Pravičnost v 
Ljubezni« se je rodila v Betlehemu! 
Kot Otrok - Bog, ki se je učlovečil. Ko 
v tem vzdušju zremo jaslice – torej 
božični dogodek, dojemamo, da 
pravičnost ni nekaj abstraktnega, ki 
obstaja poleg človeka. Ne moremo 
pričakovati, da jo bodo zagotovili 
napisani zakoni, mrtve  črke. Samo  
človek kot oseba, ki je sposobna 
ljubezni do Boga in do sočloveka, jo 
lahko poosebi, jo rodi v svet okoli 
sebe. Po poti ljubezni, ki prepozna 
sočlovekovo stisko, nesrečo ali 
krivico prej kot svojo, jo lahko 
učloveči v odnosih: osebnih in 
družbenih.  
 
Upravičeno si tudi v slovenskem 
prostoru želimo čim več uresničene 
»pravičnosti v ljubezni«. Ob 
Betlehemskem otroku lahko vsak 
človek dobre volje prepozna štiri 
temelje, na katerih se uresničuje 
»pravičnost v ljubezni«. Prvi temelj: 
človek je oseba. Bog je postal človek 
- s tem je poudarjena praktično 
absolutna vrednost  človeka kot 
osebe, ki je telesno, duševno in 
duhovno bitje; kar vključuje tudi 
njegovo individualnost, družbenost in 
presežnost. 
 
Drugi temelj: delovanje za skupno 
dobro. Bog se je učlovečil v družini, a 

tudi v narodni in mednarodni 
skupnosti ter deloval za skupno dobro 
v  njih.  Človek je kot družbeno bitje  
poklican k poštenemu delu za 
blagostanje vseh.  Človekove pravice 
pripadajo vsakemu človeku ne glede 
na raso, spol, nadarjenost, starost, 
zdravje in vero. Veljajo neodvisno od  
prostora ter  časa in nobena oblast 
jih ne more »narediti« ali 
»odstraniti«.  
Tretji temelj: solidarnost. Bog v 
jaslicah postane solidaren z nami 
prav v vsem, ker vstopi v vse 
razsežnosti naše situacije. 
Solidarnost nas poveže z vsemi in 
vsakim in nas naredi soodgovorne 
zanje in za stanje na svetu. 
»Socialno-ekonomske probleme je 
mogoče razrešiti samo s pomočjo 
vseh oblik solidarnosti: s 
solidarnostjo revnih med seboj, 
bogatih in revnih, delavcev med 
seboj, delodajalcev in delojemalcev 
v podjetju, s solidarnostjo med 
narodi in ljudstvi. Mednarodna 
solidarnost je zahteva nravnega reda. 
Mir na svetu je deloma odvisen od 
tega« (KKC 1941).  
 
Četrti temelj: porazdeljena 
odgovornost. Učlovečeni Bog v 
polnosti zaživi  človeškost in ohranja 
božanskost, ne da bi se med seboj 
pomešali ali izključevali; vsaka stori, 
kar je njej lastno. V tem lahko 
prepoznamo načelo subsidiarnosti, ki 
vabi k upoštevanju pristojnosti. Kar 
je v pristojnosti staršev npr., naj si 
ne prisvaja država ali družba; in kar 
lažje in bolje naredi  
skupnost ali institucija, naj ji 
pripade. Toliko države kot je 



potrebno – toliko svobode in osebne 
odgovornosti, kot je le mogoče!  
 
Letošnje praznovanje božiča na 
Slovenskem dojemam kot vabilo, da 
bi vsi storili res vse, kar je v naši 
moči, da bi težke razmere, v katerih 
živimo kot posamezniki in kot 
družba, vsak na svojem področju 
reševali na teh štirih temeljih. A kje 
dobiti moč, ki zgleda, da nam je 
primanjkuje? V božičnem Janezovem 
evangeliju je oznanjeno: »In Beseda 
je meso postala … Tistim (pa), ki so 
jo sprejeli, je dala moč« (1,14.12). 
Kristjani bomo torej to moč zajemali 
iz živega odnosa vere z Jezusom 
Kristusom. A tudi drugim jo Bog 
naklanja po drugih poteh. Zato je 
tudi letos mogoče, da sestavimo žive 
»slovenske jaslice« v skupno dobro 
vseh.  
 
V duhu teh temeljev želim v 
prazničnih dneh deliti bližino še 
posebej z družinami ter z vsemi 
preskušanimi v bolezni, revščini, 
zapuščenosti, brezposelnosti, 
zlorabljenosti, po zaporih in s tistimi 
v tujini.  
 
Mariborska metropolija je nedavno 
stopila v jubilejno Slomškovo leto 
priprave na obhajanje 150-letnice 
njegove blažene smrti. Zato naj 
sklenem z njegovo mislijo: »Bog je 
pokazal svojo vsemogočnost s 
stvarjenjem, svojo modrost z 
vladanjem stvarstva, svojo ljubeznivo  
usmiljenje pa nam je pokazal s 
svojim učlovečenjem … Koliko si 
torej vredna moja duša, da  
te pride iskat sam Bog v človeški 
naravi! Kako imeniten si človek, da je 

sam Božji Sin stopil v tvoje 
sorodstvo!«  
 
Milost, moč in blagoslov božičnega 
dogodka naj se razlijejo na vas, in 
ostanejo nad vami vse leto 2012!  
 
      + Marjan Turnšek,  
       mariborski nadškof metropolit 
 

Naša oznanila 
 
 Vsem voščimo blagoslovljen 
Božični praznik in srečno novo leto. 
Voščila ponesite posebej vsem bolnim 
in preizkušanih po vaših domovih.   
 
 Ker želimo obuditi stare običaje 
bodo naši otroci in mladi kakor lansko 
leto, šli od hiše do hiše in vam 
prinašali blagoslov tudi na Svete Tri 
kralje. Sprejmite jih, vaši darovi pa 
bodo namenjeni za gradnjo naše 
cerkve.  
 
 Od Božiča pa vse do Treh kraljev 
bo g. župnik blagoslavljal vaše 
domove, 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.« 
Vabila vzemite pri izhodu.  
 
 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka nedelje 
Božičnega praznika: 240 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! 



 Sv. maše v januarju 
 
 
NEDELJA, 1.1. 2012,  
Novo leto, Marija božja Mati, 
Dan miru; 
9.30 + Jože Kaučič 
 
PONEDELJEK, 2.1.2012, 
Bazilij Veliki, škof in cerkveni uč.; 
19.00 + Franc Kelbič (osmi dan) 
 
TOREK, 3.1., 
Meliton, menih; 
19.00 + Rozamarija Slana  
 
PETEK, 6.1., 
Gospodovo Razglašenje  
– Sv. Trije kralji;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 7.1., 
Zdravko, škof; 
19.00 + Srečko Zorec in + starši 
 
 
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 

Molitev tedna  

 

PROŠNJA ZA ČAS  
 
 

Večni Bog, dal si mi veliko časa.  
Leži za menoj in leži pred menoj.  
Bil je moj in bo še moj in ga imam od 
tebe. Hvala ti za vsak udarec ure  
in za vsako jutro, ki ga ugledam.  
Ne prosim te, da bi mi dal še več 
časa. Prosim pa te za mnogo 
domišljije, da bom napolnil vsako 
uro. Prosim te, da bi nekaj tega 
časa smel obvarovati pred ukazi in 
dolžnostmi, vsaj nekaj za tišino,  
vsaj nekaj za igro, vsaj nekaj za ljudi na 
obrobju mojega življenja,  
ki so potrebni tolažnika. Prosim te za 
vestnost, da ne bom tratil tega časa, ga 
ne zapravil, ne pokvaril.  
Vsaka ura je brazda v njivi.  
Rad bi jo preoral s plugom,  
vanjo zasejal ljubezen, misli in 
pogovore, da bo obrodila plod.  
Blagoslovi moje dni.  
                                (Joerg Zink) 

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 
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