
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                              

Božja beseda 

 

»Spreobrnite se, kajti pribliţalo se    
                 je nebeško kraljestvo.«                                                                                                
                                         (Mr 1,2) 

 
 

                                              

Beseda o Besedi 
 
 

 
Dragi bratje in sestre! 
 
Z nedeljo Kristusa Kralja smo 
zaključili bogosluţno leto in s prvo 
adventno vstopamo v nov čas 
pričakovanja in priprave na 
Jezusovo rojstvo. To je priloţnost, 
da začnemo znova.  
Na adventnem venčku bomo danes 
priţgali ţe dve svečki. Prav tako 
nas ta čas  vabi, naj upočasnimo 
korak, se posvetimo svojim bliţnjim 
in samemu sebi ter se tako 
pripravimo na Gospodov prihod. V 
adventu, času pričakovanja, naj bi 
vsak začutil občutek sreče, veselja 
in duhovne usmerjenosti tako, da bi 
prisluhnil svoji notranjosti. 
Obrnili pa smo še zadnji list na 
koledarju tega leta; leta, ki ni 
prizanašalo mnogim zaposlenim, 
tudi iz bivše Jugoslavije, naše  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nekdanje skupne drţave. Ko človeka 
doleti izguba sluţbe, s tem izgubi 
občutek varnosti. 
Zato ne smemo pozabiti, da so med 
nami, druţine, za katere ta mesec ne 
tako prijeten. Vsi starši svojim 
otrokom ne morejo zagotoviti niti 
osnovnih dobrin, kaj šele nakupa 
čokolade in drugih sladkarij, tudi 
čokolešnik jim ni vedno dosegljiv, ko 
pa komaj zberejo za plačilo poloţnic 
in nakup kruha, mleka, moke … 
Ko pomislim na sv. Miklavţa, ki je 
svetnik znan po svoji dareţljivosti, ko 
otrokom prinaša darila v začetku 
decembra in ga spremljajo angeli in 
parkeljni, se vedno spomnim, kako je 
bil ta večer za nas otroke nekaj 
posebnega. Ţe cel teden, kaj teden, 
mesec se je govorilo o tem, kdo je bil 
priden in kdo ne; kdo si je zasluţil 
darilo sv. škofa. 
Z vsako adventno svečko priţgimo 
novo upanje in obudimo  zavest, da 
smo ljubljeni Boţji otroci. Prihaja 
Emanuel, ki je Bog z nami! Brez 
strahu priţgimo adventne svečke in s 
stiskom roke podarimo mir, ljubezen, 
spoštovanje drug drugemu!   
Vse dobro! 
                                     Milan Robar 

2. adventna nedelja   
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ADVENTNI ČAS 

 
Advent - priprava na boţič 
 
Advent med pravljico in  
resničnostjo 
 
Kako pričakovati boţič, da se bo 
Jezus naselil v nas: 
»Pustite otroke, naj prihajajo k 
meni, in ne branite jim, kajti takšnih 
je Boţje kraljestvo. Resnično, povem 
vam: Kdor ne sprejme Boţjega 
kraljestva kakor otrok, nikakor ne 
pride vanj« (Mr 10, 14b-15). 
 
 Z decembrom se začenja adventni 
čas. Čas pričakovanja, čas upanja, 
čas luči. Pričakovanje nečesa novega, 
velikega je glavna misel adventa. Kaj 
čakamo? Kaj se bo zgodilo? Odgovor 
je na dlani in ga pozna vsak otrok. 
Čakamo Gospoda, Odrešenika. 
 
 A Jezus Kristus je ţe prišel. Rodil se 
je pred dobrimi 2000 leti v 
Betlehemu. Ţivel je na zemlji, učil, 
ozdravljal Ijudi, trpel, umrl, vstal od 
mrtvih in šel v nebesa. Njegovo 
rojstvo in ţivljenje je bilo nekaj 
edinstvenega v zgodovini človeštva.  
 
Hkrati pa je učil, da je sredi med 
nami, ko sta dva ali so trije zbrani v 
njegovem imenu.  
 
Pri vsaki maši je navzoč v podobi 
kruha in vina.  
 
V nas je, kajti takrat, ko ga ljubimo, 
kot sam pravi, bosta On in Oče prišla 
k nam in se naselila v nas. 
  

ZA OTROKE IN MLADE 

     
 
 
 
 
 
 

 
»SLOMŠKOVI GLASKI« SMO 

PRAZNOVALI  1. ROJSTNI DAN 
 
V letu dni se nas je nabralo pribliţno 
20 večjih in manjših otrok ali vsaj 
otrok po srcu. Dobili smo ime 
»Slomškov glasek«, toda nam je ljubše 
naše interno ime Termiti. Kdo nas je 
videl pri mizi, razume etimologijo 
naziva. Pokrivamo delovni področji 
netradicionalnega petja in 
ustvarjalnega ministriranja. Čeprav 
večkrat povzročamo zmedo in delamo 
nemir, v naših srčkih mislimo le dobro 
in se trudimo po najboljših močeh.  
 
V 365-ih dneh nam je poleg mnogih 
neumnosti uspelo narediti tudi veliko 
koristnega. Naučili smo se dovolj 
pesmi, da lahko pojemo pri mašah, 
tudi ob slovesnejših praznikih. S tem 
znanjem pomagamo g. ţupniku. Mi 
rečemo, da gremo »fehtat«, in na to 
smo zelo ponosni. Sposobni smo se 
naučiti kratko dramsko igrico le v 2-eh 
urah in jo suvereno predstaviti. To smo 
storili letos na Ptujski Gori. Poguma 
nam ne manjka. Komaj čakamo, da 
bomo ponovno zaigrali, in sicer ţe na 
Miklavţev večer.  
 
Sodelovali smo na srečanju mladih 
»Taize«, ki je potekalo v Mariboru. Ne 
samo, da smo bili najbolj vzorni (kdo bi 
si mislil), vestni, pridni, točni, 
zanesljivi, najlepši, v bistvu – skorajda 
popolni. Čisto zares smo kot edini 



mladinski pevski zbor reševali čast 
celotne mariborske dekanije in 
nadškofije. Pridno pomagamo pri 
našem ţupnijskem glasilu »Slomškov 
glas« in vsak teden dodamo naš 
prispevek. Predvsem pa, kamor koli 
gremo, poskrbimo, da smo opaţeni in 
na svojstven način širimo veselo vest o 
Košakih.  
 
 
 
 
 
 
Danes bi se radi zahvalili vsem, ki nam 
pomagate – tako ali drugače. 
Gospem, ki vsako nedeljo pojejo pri 
sveti maši in so nam vzor vztrajnosti, 
pridnosti in tihe gorečnosti. Gospe 
Gamser in Vladki hvala za vzpodbudne 
besede in vero v nas. Stricu Robarju, 
atiju Tomiju, Slatinškovim in botru 
Mačku hvala za prevoze. Pa še kdaj, 
lepo prosimo… Gospodu Joţetu s 
soprogo in gospodu Mirku, ker večkrat 
pospravite za nami. Boštjanu Ljubiju, 
ki nas pride včasih pazit. Pogrešamo te 
…  
Vsem sosedom in v bliţini stanujočim, 
da prenašajo bojne krike, vzklike ipike, 
navdušenja, glasen smeh in škripanje 
zavor. Celotnemu občestvu, ki nas je 
tako pozitivno sprejelo. Še posebej 
najlepša hvala vsem, ki nam poleg 
toplega nasmeha dodate še kaj 
sladkega. Nikol pozabli …  
 
Mamicam, atijem, babicam, dedkom, 
fantom in puncam, moţema in otroku, 
da odobravajo naša druţenja. Hvala g. 
ţupniku, da se vsake toliko spusti s 
»svetih višav« na naš nivo in nam vlije 
vere, upanja in ljubezni. 

 
Vaši Slomškovi glaski 

Naša oznanila  
 

 Za nami je prvi teden decembra, na 
prvi petek je g. ţupnik obiskal in 
obhajal starejše in onemogle na domu. 
Vabimo vas, da vsaj pred prazniki 
omogočite vsem, ki ne morejo k sv. 
maši, obisk duhovnika na domu.  
Danes na 1. nedeljo v mesecu 
decembru se vam prisrčno zahvalimo 
za vaš prvonedeljski dar za našo 
cerkev.   
 
 Danes imamo v naši ţupniji goste - 
tri pevske zbore iz Šentilja, ki so s 
svojim petjem sodelovali pri sv. maši in 
nato s kratkim dobrodelnim koncertom 
povabili vse nas k velikodušni pomoči 
za gradnjo naše cerkve. Bog vam 
povrni! 
 
 Današnja nedelja je nedelja pred 
godom sv. Miklavţa, ki nam je 
naročil, da prihaja med nas in sicer  
DANES OB 17h - tokrat prvič v našo 
novo cerkev; vabljeni vsi, posebno 
najmlajši! 
 
 V petek 10.12. ob 19.30 je 
srečanje ŢPS, VABLJENI! 
 
 Vsako soboto od 18. do 19. ure 
vabljeni k molitvi roţnega venca in k 
sv. spovedi.  
  
 Prispele so voščilnice z motivom 
Sv. Druţine iz naših lanskih ţivih 
jaslic. Dar s katerim podprete gradnjo 
naše cerkve je 2 EUR. Bog povrni! 
 
 Naš fotograf nam je poslal zelo lepe 
fotografije naše cerkve s katerimi prav 
tako darujete za gradnjo naše cerkve.  
 Nabirke: 
         - prejšnja nedelja: 130 €     

  Bog povrni in se priporočamo! 



Sv. maše - mesec december 
 

 
Sv. maše bodo v mesecu  

decembru »locirane« sledeče: 
3. adventna nedelja: nova cerkev 
4. adventna nedelja: nova cerkev 
boţični večer: - ob 19h nova cerkev 
                       - ob 24h nova cerkev   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NEDELJA, 5.12.,  
2. ADVENTNA NEDELJA –  
V NOVI CERKVI 
9.30 –  brat Ivan Škofič in vsi   
             sorodniki 
0B 17h PRIHOD SV. MIKLAVŢA V 
NOVI CERKVI  
 
SREDA, 8.12, BREZMADEŢNO 
SPOČETJE DEVICE MARIJE 
19 -  starši Kriţanič  brata in 
sestre 
 
PETEK, 10.12. 
19 -  ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
SOBOTA, 11.12. 
19 -  iz druţine Črnčec Fekonja 
 
NEDELJA, 12.12.,  
3. ADVENTNA NEDELJA –  
V NOVI CERKVI 
9.30 – v čast in zahvalo Materi Boţji 
za zdravje 

Molitveni kotiček  
Psalm 4 
Spokojnost v skupnosti z Bogom 
 
2 Kadar te kličem, mi odgovori, Bog moje 
pravičnosti! V stiski si mi odprl širjave, 
izkaţi mi milost, usliši mojo molitev. 
3 Človeški sinovi, doklej bo moja čast v 
zasramovanje, doklej boste ljubili prazne 
reči in iskali slepilo?  4 Vedite, da si je 
GOSPOD odbral poboţnega, GOSPOD me 
usliši, ko kličem k njemu.  
5 Srdite se, a nikar ne grešite, govorite v 
svojem srcu,  
na svojem leţišču in molčite!   
6 Darujte prave daritve in zaupajte v 
GOSPODA. 
7 Mnogi pravijo: »Kdo nam bo dal  
videti dobro?« 
Dvigni, GOSPOD, nad nami svetlobo 
svojega obličja! 
8 Dal si več veselja v moje srce 
kakor v času, ko je obilje  
njihovega ţita in vina. 
9 V miru bom hkrati legel in spal, 
saj ti sam, GOSPOD, me pustiš varno 
prebivati. 
 

Izdajatelj 
 
Ţupnija 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, ţupnijski 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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