
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Z današnjo prvo adventno nedeljo 
se začenja novo bogosluţno leto. 
Skozi to tretje leto v bogosluţnem 
ciklu nas bo spremljal evangelij 
po Luku. Krščansko izročilo je 
rado izpostavljalo nekatere 
značilnosti tega evangelija: to je 
evangelij usmiljenja (zaradi 
nekaterih znanih prilik, kot je 
denimo prilika o izgubljenem 
sinu), evangelij ubogih (zaradi 
posebne pozornosti do druţbene 
razseţnosti v Jezusovem 
pridiganju), evangelij molitve, 
Svetega Duha zaradi poudarkov, 
ki so namenjeni tem temam. To 
je tudi evangelij, v katerem je 
najbolj opazna skrb za 
zgodovinskost. V prologu nam 
avtor spregovori o svojih virih in o 
»skrbnem raziskovanju«, preden 
se je lotil redakcije svojega 
evangelija. Tudi kasneje večkrat 
nakaţe zgodovinske in 
zemljepisne okvire, znotraj  

 

 

 

 

 

 
katerih se dogaja Jezusovo 
zemeljsko poslanstvo. Današnje 
bogosluţje nas skozi odlomke 
Boţje besede vabi, naj gledamo 
naprej in nas, kakor je običajno 
ob začetku vsakega leta, 
spodbuja k pričakovanju. Povabilo 
bogosluţja, da se vedno znova 
odpravimo na pot, odseva to, kar 
se dogaja tudi sicer v ţivljenju. 
Sposobnost, da se oklenemo 
upanja, tudi ko smo bili v 
ţivljenju ţe stokrat prevarani, je 
ena izmed najbolj neverjetnih 
človekovih sposobnosti. Kakor se 
trs vzravna, potem ko ga je 
upognil veter, tako začne človek 
po vsaki nesreči spet upati. To je 
morda največji vir moči, ki nam 
vedno znova omogoči, da gre 
ţivljenje naprej. Gorje, če pride 
dan, ko bi nam ugasnilo upanje! 
Ţivljenje bi se ustavilo. Če 
hočemo ţiveti, moramo upati. 
Ţiveti pomeni upati! Kaj je človek 
v svojem najglobljem bivanjskem 
bistvu, če ne sposobnost upanja, 
usmerjenosti v prihodnost – ali 
kakor pravijo filozofi – 
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samopreseganja? Moč motorja se 
meri po njegovem »pospešku«; 
človek pa se meri po njegovi 
sposobnosti, da se po vsakem 
razočaranju opomore. Tudi če ne 
bi dosegel tistega, za kar se je 
boril, njegov boj in njegovo 
upanje po slehernem neuspehu 
nista bila zaman. Dvignila sta ga 
na raven zavedanja in modrosti, 
česar mu ne more dati nobena 
šola. Tudi na človeški ravni je še 
kako resnično, kar pravi sv. Pavel: 
»Upanje pa ne osramoti« (Rim 

5,5). Nikoli!                                   R.C.   

 Naša oznanila 

 V organizaciji Kolpingove 
druţine Šentilj v Slovenskih 
goricah Vabimo na romanje v 
Salzburg ob 200 letnici znane 
pesmi Sveta noč, ki bo 
15.12.2018. Odhod avtobusa bo 
ob 5.45 iz Košakov – ţupnijsko 
parkirišče.  PRIJAVE SO 
ZAKLJUČENE, S ŠENTILJSKO IN 
KAMNIŠKO ŢUPNIJO SMO ZBRALI 
PRIJAV ZA DVA AVTOBUSA.  

 V petek smo imeli adventno 
delavnico za otroke. Hvala 
staršem in otrokom, da ste 
izdelali adventne venčke zase in 
za našo ţupnijo. Po sv. maši 
vzemite venčke, ki so jih 
pripravili in s svojim darom 
podprite delovanje naše ţupnije 
in nadaljevanje gradnje naše 
cerkve. Bog lonaj! 

 Pred nami je prvi petek v 
mesecu, ko bo g. ţupnik obiskal in 
obhajal ostarele na domu. 

 Danes na Nedeljo karitas se 
prisrčno zahvalimo za vaše 
darove, ki so namenjeni 
Nadškofijski karitas Mb.  

 V četrtek 6.12. je god sv. 
Miklavţa. Kot nam je sporočil sv. 
Miklavţ, nas bo v naši ţupnijski 
cerkvi obiskal in obdaroval naše 
otroke takoj po večerni sv. 
maši, ki bo tokrat IZJEMOMA OB 
18.00. K sv. maši povabljeni vsi, 
prijava ni potrebna. Pri nabirki 
med sv. mašo pa prosimo starše, 
da sv. Miklavţu pomagate pri 
kritju stroškov za darila otrokom. 
Vabljeni in Bog lonaj! 

 

 V soboto 8.12.2017 bomo v 
naši ţupniji imeli celodnevno 
češčenje Najsvetejšega. Tudi to 
je za našo ţupnijo novost. Datum 
dneva celodnevnega češčenja je 
leta 2017 potrdil in določil 
mariborski nadškof metropolit  
Cvikl in tako  ta dan za našo 
ţupniji postaja stalnica.  

 
Sobotno celodnevno duhovno 
dogajanje bomo začeli s 
starodavnim običajem - s sv. 
mašo zornico ob 7h. K sv. maši 
pridite z lučkami v rokah. Po sv. 
maši bo za vse udeleţence 
adventni zajtrk. Vabljeni! 
 



Ob 8.30h bomo najprej izpostavili 
Najsvetejše. Od 9h naprej se bo 
začelo celodnevno češčenje 
Najsvetejšega.   
 
Razpored molilcev in molilk pred 
Najsvetejšim je:  

 od 9h do 10h: Ţupnijski 
pastoralni svet  

 od 10h do 11h: Ţupnijska 
karitas  

 od 11h do 12h: Kolpingova 
druţina 

 od 15h do 16h: ključarji in 
gospodarski svet  

 od 16h do 17h: krasilci in 
čistilci naše cerkve 

 od 17h do 18h: KUD Nedeljska 
šola, otroci in starši 

 od 18h do 19h: cerkveni pevski 
zbor 

 
Skupine, ki so zapisane, so tiste, 
ki bodo »deţurale«, kar pomeni, 
da lahko skozi ves dan pride 
molit kdorkoli ţeli. Češčenje 
bomo zaključili z večerno sv. 
mašo ob 19h. Skozi ves dan bo 
tudi priloţnost za adventno sv. 
spoved. Dan češčenja je milostni 
dan za vso ţupnijo, zato pridite 
molit pred Najsvetejše vsaj za 
nekaj trenutkov in molimo po 
najrazličnejših namenih, ki so v 
naših srcih.  
Pridite, molimo!  

 Ko danes vstopamo v novo 
cerkveno leto, vstopamo tudi v 
misijonsko leto za mesto Maribor. 

V letu 2019 bo namreč po desetih 
letih v Mariboru spet misijon. 
Obletnica je vezana na datum 
19.9.1999, ko  je bil naš ţupnijski 
zavetnik škof A.M.Slomšek prištet 
k blaţenim. 

Kaj je misijon? Gre za duhovno 
obnovo namenjeno določeni 
ţupniji ali dekaniji. Običajno so 
tradicionalni misijoni trajali od 
nedelje do nedelje. Še posebej je 
t.i. ljudske misijone v svojem 
času spodbujal naš bl. škof 
Slomšek. Vsak dan misijona je 
gostujoči duhovnik ali redovnik – 
misijonar nagovoril določen stan: 
mladino, moţe, ţene, učitelje, 
starše… Danes se predvsem zaradi 
sprememb v druţbi tudi način 
ţupnijskega ljudskega misijona 
spreminja.  

Tako za našo ţupnijo 
načrtujemo misijon v tednu od 
Cvetne nedelje do Velike noči 
2019. Na ravni mesta pa se 
bomo vključevali v misijonsko 
dogajanje, ki bo trajalo od 
septembra 2019 do nedelje 
Kristusa Kralja 2019.   

Ker je ţupnijski misijon duhovni 
boj, ki nas prečiščuje in 
prenavlja v predanosti Bogu, se 
je treba nanj pripraviti najprej z 
molitvijo. Danes tako pri sv. 
maši prejmete podobico z 
molitvijo za uspeh misijona. 
Molili jo bomo pri vsaki sv. maši 
pred sklepnim blagoslovom.  



 Danes je volilna nedelja. Naša 
krščanska in drţavljanska dolţnost 
je, da gremo na volišča in volimo 
tiste kandidate, ki ustrezajo 
merilom evangelija. Bog daj, da 
bi kandidat, ki bo danes izvoljen, 
delal za blagor vseh nas in da bo 
Maribor končno začel napredovati 
na vseh področjih svojega 
ţivljenja, česar si vsi najbolj 
ţelimo! Molimo v ta namen! 
 

V Bogu je zaspal 
 

Gospod VOJKO PRIMOŢIČ, 

rojen 10.11.1962 v Mariboru,  
umrl 25.11.2018.  

Stanujoč Prisojna 5,  
Morje pri Framu. 

Pogreb je bil v petek 30.11.2018 
ob 11.30h na Pobreţju.  

Gospod, daj mu večni pokoj  
in večna luč naj mu sveti,  

naj počiva v miru,  
amen.   

 

Sv. maše pred nami 
 
 

1. ADVENTNA NEDELJA – nedelja 
Karitas, prva v mesecu, 2.12, 
Kromacij, škof; 
09.00 + Milica Krajnc 
 
PONEDELJEK, 3.12.,  
Frančišek Ksaverij,  
duhovnik in misijonar;  
19.00 + stari Štrakl in + brat Mirko 
 

TOREK,4.12.,  
Adolf Kolping, redovnik;  
19.00 - v zahvalo (M.M.) 
 
SREDA,5.12.,  
Sava, opat; 
19.00 + Marija Kuzmič 
 
ČETRTEK,6.12.,  
Miklavţ, škof; 

18.00 + ţupljani in dobrotniki 

naše ţupnije  
 
PETEK,7.12., prvi v mesecu,  
Ambrozij, škof in cerkveni 
učitelj;  
19.00 + Vojko Primoţič (osmina) 
 
SOBOTA, 8.12.,  
Brezmadeţno spočetje  
Device Marije; 
07.00 – za uspeh  
           ţupnijskega misijona 
19.00 + Franček Vračko 
 
2. ADVENTNA NEDELJA, 9.12., 
Valerija, mučenka;  
09.00 + starši iz druţine Osenjak 
in Dominko 
 
 

 Izdajatelj 
 

 

Ţupnija Maribor-Košaki,  
Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijakosaki.wodpress.com 
e-pošta: zupnija.kosaki@gmail.com 
TRR: SI56 0451 5000 3172 990 
Igor Ignacij Novak, dekan: 
00386/041-868-298 
Uradne ure: takoj po sv. maši. 
Bog povrni za Vaše darove za našo ţupnijo! 
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