
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                              

Božja beseda 

 

»Bodite tudi vi pripravljeni! « 
                                      (Mt 24,44) 

 
                                              

Beseda o Besedi 
 
 

 
Dragi bratje in sestre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstopili smo v sv. adventi čas - čas 
pričakovanja. Rekli bi, ja, kaj pa je 
to pričakovanje, saj nam bolj ali 
manj nič ne manjka. Hvala Bogu, 
če je tako. A po drugi strani ga ni 
človeka, ki bi mu kaj ne manjkalo. 
Kaj nam lahko manjka: zdravje, 
zadovoljstvo, prijatelji, denar, 
sreča, znanje, čas … Človek, ki 
nima nobenih ţelja pravzaprav ni 
človek. Definicija človeka je 
namreč sledeča: človek je bitje, ki 
je polno ţelja, načrtov, hrepenenj, 
sanj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vse to je res, a v tej zmedi je 
vendarle treba izbrati tisto ţeljo in 
hrepenenje, ki je res vredna truda in 
napora – katera je to? V resnici vsak 
pozna odgovor na to vprašanje. V 
temelju vsak človek išče srečo, ki jo 
prejme takrat ko čuti, da je ljubljen.  
 
To temeljno resnico ţeli odkriti in 
poglobiti sv. adventni čas. Bog 
prihaja na svet ker ljubi mene in 
tebe. To ni samo beseda, ampak 
resničnost, Bog postane človek, da bi 
človek postal srečen – ali drugače 
rečeno, da bi spet postal svet. 
Svetost namreč pomeni biti srečen ob 
dejstvu, da smo vsi ljubljeni otroci 
boţji. Tudi če človeka vse zapusti, 
Bog ga nikoli ne zapusti.  
Zato Jezus v današnjem evangeliju 
spregovori o tem, da naj bomo 
pripravljeni na boţji prihod, na 
njegov dotik in nagovor. Bog prihaja 
med nas in v nas takrat, ko ga 
pogosto ne pričakujemo in tako se 
uresniči tista starodavna slovenska 
modrost: »Človek obrača, Bog 
obrne«. 
Dragi v Kristusu, ţelim vam, da bi v 
tem svetem času v katerega smo 
vstopili pustili Bogu, da obrne naše 
ţivljenje tako kot on hoče.   I. Novak  
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ADVENTNI ČAS 

 
Advent - priprava na božič 
 
Latinska beseda »adventus« pomeni 
»prihod«. V krščanskem jeziku se to 
nanaša na prihod Jezusa Kristusa. 
Cerkvena bogosluţje imenuje advent 
vse štiri tedne pred boţičem in jih 
pojmuje kot priloţnost za pripravo na 
Gospodov prihod z upanjem in 
kesanjem. Liturgična barva za ta čas 
je vijoličasta, kar pomeni spokornost. 
Adventni čas je za kristjane poseben 
čas, ker nas vabi, da se spomnimo na 
preteklost, nas spodbuja, da ţivimo v 
sedanjosti in da se pripravimo na 
bodočnost. 

 
 

Trojni namen adventa: 
Spominjati se preteklosti: Praznovati 
in premišljevati o Jezusovem rojstvu 
v Betlehemu. Gospod je ţe prišel in 
se rodil v Betlehemu. Utelesil se je, 
postal človek, poln skromnosti in 
uboštva. Prišel je kot kdorkoli od 
nas, človek med ljudmi. To je bil 
njegov prvi prihod. 
Živeti v sedanjosti: Kar pomeni, da 
vsak dan našega ţivljenja doţivljamo 
»prisotnost Jezusa Kristusa« v sebi in 
da je On po nas prisoten v svetu. 
Ţiveti v pravičnosti in ljubezni, vselej 
budni; hoditi po Gospodovi poti. 
Priprava na bodočnost: Pripravimo se 
na »parusijo«, to je na drugi prihod 
Jezusa Kristusa v veličastvu njegove 
slave. Tedaj bo prišel kot Gospod in 
Sodnik vseh narodov in bo nagradil z 
Nebesi vse, ki so v Njega verovali in 
ţiveli kot zvesti otroci Gospodovi in 
dobri bratje drugim. Čakamo na 

Njegov veličasten prihod, ki nam bo 
prinesel odrešenje in večno ţivljenje 
brez trpljenja. V Evangeliju nam 
pogostokrat govori Jezus Kristus o 
Parusiji in pravi, da »ne vemo ne 
dneva ne ure«, ko se bo to zgodilo. 
Zato nas Cerkev v Adventu vabi, da 
se pripravimo na ta dogodek s 
pregledom naše preteklosti in 
načrtovanjem naše bodočnosti. 
Pregled: Izkoristiti moramo ta čas za 
razmislek o tem, koliko smo bili 
doslej dobri, in kaj bomo storili, da 
bomo boljši kot do zdaj. Pomembno 
je, da se v ţivljenju ustavimo in da 
razmislimo o svojem duhovnem 
ţivljenju in svojem odnosu do Boga in 
bliţnjega. Sleherni dan moremo in 
moramo biti boljši. 
Načrtovanje: V Adventu moramo 
načrtovati, da bomo dobri ne samo v 
tem času, temveč vselej. Premisliti 
moramo, kaj nas najbolj stane in 
naredimo sklepe, da ne pademo v 
iste napake. 

 
 

Pomnimo: 
Advent je čas štirih tednov pred 
boţičem. Advent je čas priprave, 
upanja in kesanja za naše grehe, ob 
pričakovanju prihoda našega 
Gospoda. V Adventu se pripravljamo 
na boţič in na drugi Kristusov prihod 
na svet, ko se bo vrnil kot Kralj vsega 
vesolja. Ta čas je priloţnost, da 
pomislimo, kakšno je bilo naše 
duhovno ţivljenje, naše ţivljenje v 
odnosu z Bogom in priloţnost, da se 
na novo spreobrnemo. Je tudi čas, ko 
si lahko začrtamo smer svojega 
ţivljenja in sklenemo, kako lahko 
postanemo boljši kot doslej. 
 



POMEMBNO VABILO!  
     

 
 
 
 
 
 

                Preslepil si me, Gospod,  
                 in dal sem se preslepiti. 

                                         Jeremija 20,7 

 

V petek, 3. decembra 2010, 
bomo dopolnili 1 leto. 

Če vas zanima, kako zgleda 
“farovška mularija”,  
vabljeni k sv. maši. 

Vaši Slomškovi glaski 
 

Sreča je, ko beseda besedo najde 
 in si podata roke za druženje in za stavke - 

njune lepe otroke.  
Sreča je, ko misel misel najde  

in zatrepeče žila bitja za slavolok iznajdbe 
in za odkritja. 

 Sreča je, ko duša dušo najde  
in gresta složno pod lok nebesne brajde v 

stoprvo možnost. 
 

                                      T. Pavček  

Naša oznanila  
 
 Prejšnjo nedeljo je bil naš gospod 
ţupnik z mladimi na obisku v ţupniji 
Ruše, kjer so nam za gradnjo naše nove  
cerkve darovali 550 EUR, Bog lonaj.    
 
 Pretekli konec tedna je v Mariboru 
potekalo »Taizejsko« srečanje mladih. 
Hvala našim »Slomškovim Glaskom«, 
da so »rešili združeni mladinski 
pevski zbor« mariborske dekanije. Le 
tako naprej! 

 Vstopili smo v sv. adventni čas, ki je 
čas priprave na Boţični praznik. Vsako 
soboto od 18. do 19. ure zato 
vabljeni k molitvi rožnega venca in k 
sv. spovedi.  
  
 Lepo se zahvalimo vsem, ki ste na 
210. Slomškov rojstni dan poromali v 
stolnico in sodelovali pri slovesni sv. 
maši in na recitalu o bl. škofu Slomšku.  
 
 Na 2. adventno – prihodnjo  
nedeljo imamo v naši ţupniji goste - tri 
pevske zbore iz Šentilja, ki bodo s 
svojim petjem sodelovali pri sv. maši in 
nato imeli še kratek dobrodelni koncert 
za gradnjo naše cerkve. Sv. maša bo 
spet v novi cerkvi. Lepo vabljeni!  
 

 Prihodnja nedelja je tudi nedelja 
pred godom sv. Miklavža, ki nam je 
naročil, da prihaja med nas in sicer  
prihodnjo nedeljo ob 17h - tokrat 
prvič v našo novo cerkev; vabljeni 
vsi, posebno najmlajši! 
 

 Prispele so božično novoletne 
voščilnice z motivom Sv. Družine iz 
naših lanskih živih jaslic. Dar za eno 
je 2 EUR, lepo je, da jih čim več 
pošljemo našim znancem, obenem pa 
tako tudi finančno podpremo gradnjo 
naše nove cerkve. Bog povrni!  
 
 Vse dosedanje naročnike Družine 
in Ognjišča vabimo, da obnovite 
naročnino in obenem vabimo vse, ki 
doma še nimate rednega verskega 
tiska, da se čim prej odločite vsaj za 
en verski list.    
 

 Nabirke: 
         - prejšnja nedelja:   84 €   
   Bog povrni in se priporočamo! 
 



Sv. maše decembru 
 

 
Sv. maše bodo v mesecu  

decembru »locirane« sledeče: 
1.adventna nedelja: dom krajanov 
2. adventna nedelja: nova cerkev 
3. adventna nedelja: nova cerkev  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PETEK, 26.11. 
19 -  ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
SOBOTA, 27.11. 
19 -  v zahvalo za 70. let ţivljenja 
 
NEDELJA, 28.11.,  
1. ADVENTNA NEDELJA 
9.30 -  ţena in mama Otilija Škrobar 
ter njeni starši in  brat Stanko ter 
mama Matilda  
 
PETEK, 3.12. 
19 -  ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
SOBOTA, 4.12. 
19 -  moţ, oče in dedek Joţe Pak 
 
NEDELJA, 28.11., V NOVI CERKVI 
2. ADVENTNA NEDELJA,  
1. v mesecu decembru; 
9.30 -  brat Ivan Škofič  
in vsi sorodniki 
 

Molitveni kotiček  
 

Psalm 15 
Bog in njegov maziljenec 
 

1 Zakaj hrumijo narodi 
in ljudstva razmišljajo prazne reči? 
2 Kralji zemlje so se dvignili, 
oblastniki se skupaj posvetujejo 
proti GOSPODU in proti njegovemu 
Maziljencu:  
3 »Pretrgajmo njihove spone, 
njihove vezi vrzimo s sebe.« 
4 Ta, ki prestoluje v nebesih, se smeje, 
GOSPOD se jim posmehuje. 
5 Potem jim spregovori v svoji jezi, 
v svojem srdu jih prestraši: 
6 »Jaz sem posvetil svojega kralja 
na Sionu, svoji sveti gori.« 
7 Razglasil bom GOSPODOV zakon. 
Rekel mi je: »Ti si moj sin, 
danes sem te rodil. 
8 Zahtevaj od mene, 
in dam ti narode v dediščino, 
v lastnino konce zemlje. 
9 Razbil jih boš z ţelezno palico, 
kakor lončarjevo posodo jih boš zdrobil.« 

 

Izdajatelj 
 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, 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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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