
 Sv. maše v februarju 
 
5. NEDELJA MED LETOM, 5.2., 
Agata, devica in mučenka; 
9.30 + Jože Kaučič; 
        + mama Amalija Rantuša 
 
PETEK, 10.2.,  
Sholastika, devica;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 11.2.,  
Lurška Mati Božja; 
19.00 + Jožefa Senekovič 
 
6. NEDELJA MED LETOM, 12.2., 
9.30 + Jože Kaučič; 
 
PETEK, 17.2.,  
Sedem ustanoviteljev servitov;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 18.2.,  
Bl. Frančišek Regis; 
19.00 za Damjana z družino 
 
7. NEDELJA MED LETOM, 19.2., 
9.30 + Jože Pak 
 
SREDA, 22.2., PEPELNICA,  
ZAČETEK SV. POSTNEGA ČASA;  
19.00 + Serdinšek Terezija 
 
PETEK, 24.2.,  
Sv. Matija, apostol;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 25.2.,  
Valburga, opatinja; 
19.00 + Jožefa Senekovič 

Molitev tedna  
 

O Bog, Stvarnik in branitelj 
človeškega rodu, 
človeka si ustvaril po svoji podobi 
in ga čudovito obnovil  
z milostjo krsta, 
ozri se name, svojega služabnika, 
in naklonjeno sprejmi  
moje ponižne prošnje. 
Prosim te, naj vzide v mojem srcu 
sijaj tvoje slave, 
da bo izginil vsak strah,  
vsaka groza, vsak preplah, 
da te bom mogel  
vedrega duha in srca 
skupaj z brati in sestrami hvaliti v 
tvoji Cerkvi. 
Po Kristusu, našem Gospodu. 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 
 

»In ozdravil je veliko bolnikov…«  
     (Mr 1,34) 

 

Beseda o Božji besedi 
 
V prvem berilu nam Job spregovori o 
minljivosti. Na zemlji smo le 
najemniki in dnevi so hitrejši kakor 
tkalski čolniček (prim. Job 7, 1.6). 
Potrebno se je zavedati svoje 
zemeljske končnosti, vendar zato 
toliko bolj nebeške večnosti za 
katero zorimo. 
 Apostol Pavel nam v drugem berilu 
naroča, da je oznanjevanje 
evangelija dolžnost, ki jo opravljamo 
zastonj. Bog je ljubezen in tako je 
oznanjevanje Kristusa, oznanjevanje 
Božje ljubezni. Ker smo ljubljeni, 
smo lahko tudi sami dejavni, da lahko 
tako kot apostol Pavel rečemo: »Vse 
delam zaradi evangelija! (1 Kor 
9,23)«. »Mi ljubimo, ker nas je on 
prvi vzljubil« (1 Jn 4,19). 
Oznanjujmo Besedo življenja (prim. 1 
Jn 1,1)! Božja beseda nam 
zagotavlja, da ni nič nemogoče 
tistemu, ki veruje v Kristusa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V evangeliju spoznavamo Jezusa, ki 
ozdravlja bolnike z različnimi 
boleznimi. Človek ne potrebuje samo 
telesno zdravje, ampak tudi duševno 
in duhovno. Kajti človek je telo, duša 
in duh. In naše telo je tempelj 
Svetega Duha, ki je v vas in ki ga 
imamo od Boga (prim. 1 Kor 6,19). 
Ker so Jezusu prinašali veliko 
bolnikov in so to hotele videti 
množice ljudi, je potreboval odmik – 
»odpravil se je ven na samoten kraj 
in tam molil« (Mr 1,35). Ko so učenci 
prišli ponj, jim je Jezus rekel: 
»Pojdimo drugam, v bližnja naselja, 
da bom tudi tam oznanjal, kajti za to 
sem prišel« (Mr 1, 38). Jezus nas tako 
uči, da lahko oznanjujemo šele, če si 
vzamemo čas za molitev. Za osebni 
odnos z Bogom. Gre za odnos, ki je 
podoben odnosu med možem in ženo. 
Bolj kot se poznata, bolj si zaupata. 
Zaupanje se še poglobi, ko v težkih 
trenutkih potrdita svojo zvestobo. 
Tako lahko lažje razumemo zakaj je 
Jezus pogosto cele noči molil. 
Zatekajmo se k Očetu, zaupajmo mu! 
In iz živega odnosa z Njim bomo 
črpali moč za oznanjevanje in 
služenje.                     Vladka Arnuš 

 

Leto XII., 
štev. 118, 
5. nedelja  
med letom; 
5.2.2012  

 

 

5. nedelja med letom 



ZA OTROKE IN MLADE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEZIK IN SLAVLJENJE BOGA 
 
V nekem angleškem mestu je bila 
cerkev, kjer je potekalo bogoslužje v 
valižanskem jeziku. Dekle, ki je 
stanovalo na drugem koncu mesta, je 
imelo kar dolgo pot do cerkve, 
vendar se je nedeljo za nedeljo 
odpravila na to pot, da bi skupaj s 
sonarodnjaki slavila Boga v svojem 
jeziku. 
Ljudje, pri katerih je dekle delalo in 
stanovalo, so bili prijazni in dobri. Da 
bi ji prihranili dolgo pot do cerkve, so 
jo povabili, naj gre z njimi v bližnjo 
cerkev. Dekle pa je odgovorilo, da bo 
tudi v bodoče izbrala daljšo pot, da 
bi lahko molila in pela v jeziku, ki je 
njen in ji je tako ljub. 
Gospodar ji je mirno in prijazno 
dejal: „Vedeti moraš, da Kristus ni 
bil Valižan.“ 
Dekle je odgovorilo: „Vem, gospod, 
ampak meni je spregovoril v 
valižanščini.“ 
 
KAJ DELAŠ 
 
V srednjem veku se je neki 
odposlanec odpravil med delavce, da 

bi preveril njihovo delo. Odšel je 
med zidarje. Približal se je prvemu in 
ga vprašal: „Kaj delaš?“ 
„Kaj si slep?“ mu je nekam 
nejevoljno vrnil zidar. „Klešem trde 
kamne, kakor mi ukazuje mojster. 
Potim se pod žgočim soncem. 
Opravljam dolgočasno delo, ki mi 
uničuje zdravje.“ 
Odposlanec je hitro šel proč ter se 
odpravil k drugemu delavcu. Postavil 
mu je enako vprašanje: „Kaj delaš?“ 
Zidar je odgovoril: „Klešem kamne, 
da bodo uporabni in takih oblik, 
kakor si je zamislil arhitekt. Težko je 
delo in včasih enolično, a zaslužim 
pet frankov  na teden in s tem lahko 
vzdržujem svojo družino. Delo je 
delo in lahko bi bilo še slabše.“ 
Nekoliko opogumljen je odposlanec 
stopil k tretjemu delavcu: „Kaj pa ti 
delaš?“ ga je vprašal. 
„Kaj ne vidiš?“ je odvrnil in dvignil 
roke proti nebu: „Gradim katedralo.“ 
To tretje, je veselje pri delu. 
 
 
KDO JE SV. BLAŽ? 
 
Sveti Blaž, škof in mučenec, ki ima 
god 3. februarja, je zavetnik zoper 
bolezni v grlu in spada tudi med 14 
pomočnikov v sili. 
Sprva so si verniki na njegov god sami 
pokladali na vrat sveče, 
blagoslovljene na svečnico. Ljudsko 
šego pa je Cerkev sprejela v svoj 
obrednik. 
Tako duhovnik na Blaževo po maši 
podeljuje vernikom Blažev blagoslov, 
Blažev ''žegen'' in jim ob tem podrži 
dvoje prekrižanih sveč pri vratu. 
 

Podružnična OŠ  Košaki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša oznanila 
 

� Za nami je prvi četrtek, petek, 
sobota in nedelja v mesecu, ko smo 
molili posebej za nove duhovne 
poklice in svetost duhovnikov, se 
posvetili Jezusovemu in Marijinemu 
srcu. Danes pa se vam zahvalimo za 
vaše darove, ki so na prvo nedeljo v 
mesecu februarju še posebej 
namenjeni za gradnjo naše nove 
cerkve.  
 
� V četrtek je bil praznik 
Jezusovega darovanja v templju ali 
Svečnica. To je tudi konec božičnega 
časa. Tudi letos so nas obiskali 
koledniki – otroci in nam prinašali 
božji blagoslov in sicer. Sprejeli so 
mnogo vaših darov, med drugim tudi 
815 eur finančnih sredstev za gradnjo 
naše cerkve. Bog vam povrni za vašo 
dobroto.  
 
� Prihodnji ponedeljek 13. 
februarja ob 17h bo v Domu 
krajanov srečanje članov ŽPS. Člani 
vabila vzemite po sv. maši, vabljeni! 
 
 � V soboto po večerni maši bo 
biblično srečanje razmišljali in 
pogovarjali se bomo o evangeliju 
prihodnje 6. nedelje med letom: Mr 
1,40-45. Dobrodošli! 
 
� Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka pretekle 
nedelje je bila: 120 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! 
 


