
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Evangelij današnje nedelje govori 
o svatbi v galilejski Kani. Na 
kratko ga povzemimo. V galilejski 
Kani, vasici, nedaleč od Nazareta, 
je bila svatba. Tam je bila tudi 
Jezusova mati in morda so bili 
prav zaradi tega »na svatbo 
povabljeni tudi Jezus in njegovi 
učenci«. V nekem trenutku jim je 
zmanjkalo vina. Nevarno je bilo, 
da bi se slavje za novoporočenca 
sprevrglo v sramoto, ki bi ju 
spremljala vse življenje. Marija, 
ki je prva opazila zadrego, 
pritisne na Sina, naj se ju usmili 
in naredi čudež. Jezus naroči, naj 
vrče napolnijo z vodo, ki jo 
spremeni v vino, boljše od onega, 
ki so ga pili prej. Kaj nam je hotel 
povedati Jezus s tem, da se je 
udeležil poročne gostije? Na ta 
način je počastil zakonsko zvezo 
med moškim in žensko, potrdil, 
da je to nekaj lepega in da jo je 
hotel Stvarnik ter jo tudi 
blagoslovil. Želel pa 

 

 

 

 

 

 
nas je poučiti še o nečem 
drugem. Z njegovim prihodom na 
svet se je uresničila mistična 
poroka med Bogom in človeštvom, 
ki so jo napovedovali preroki, ko 
so govorili o »novi in večni 
zavezi«. Bog je mnogokrat govoril 
o svoji ljubezni do človeštva v 
podobi zakonske ljubezni. V Kani 
sta se srečala simbol in 
resničnost: poroka dveh mladih je 
priložnost, da spregovorimo o 
nekem drugem Ženinu in Nevesti. 

Ali je torej svatba v Kani preprost 
povod, da spregovorimo o neki 
drugi, duhovni poroki? Nikakor ne, 
kajti odnos je obojestranski. Če 
je človeška poroka simbol 
duhovne poroke med človeštvom 
in Kristusom, pa je ta vzor za 
človeško poroko. Z drugimi 
besedami: če hočemo odkriti, 
kakšni bi morali biti v skladu s 
Svetim pismom odnosi med 
možem in ženo, moramo 
pogledati, kakšni so odnosi med 
Kristusom in Cerkvijo. Poskušajmo 
to storiti tako, da sledimo misli 
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sv. Pavla glede tega vprašanja, ko 
je o tem spregovoril v Pismu 
Efežanom 5,25-33. V zametku in v 
središču vsake zakonske skupnosti 
mora biti, v skladu s tem 
pogledom, ljubezen: »Možje, 
ljubíte svoje žene, kakor je 
Kristus vzljubil Cerkev in dal 
zanjo sam sebe.« 

Ta trditev se nam danes zdi 
samoumevna. Vendar je le 
nekoliko več kot stoletje od 
tedaj, ko so prišli do tega 
spoznanja in priznanja, pa še to 
ne povsod. Stoletja in tisočletja 
je bila to stvar dogovora med 
dvema družinama, način, kako so 
poskrbeli za ohranjanje 
premoženja ali pa delovno silo za 
delo v službi gospodarjev ali pa 
socialna dolžnost. Gibalo vsega 
tega so bili starši in družine, ne 
pa fant in dekle, ki sta se pogosto 
spoznala šele na poročni dan. 
Kristus ne le da Cerkev ljubi, 
ampak je njegova ljubezen tudi 
»ljubosumna« (prim. 2 Kor 11,2). 
Takšna bi morala biti tudi 
ljubezen vsakega moža. 
Ljubosumnost ni samo nekaj 
slabega, bolestnega, znamenje 
šibkosti in pomanjkanja zaupanja. 
Poznamo tudi koristno 
ljubosumje, ki je nasprotje 
ravnodušja in ga oblikuje 
gorečnost, zanimanje, skrb za 
drugega.                                                             
                                           R.C. 

Teden molitve za  
edinost med kristjani  

 
Kristjani po vsem svetu se vsako 
leto med 18. februarjem in 25. 
februarjem zbiramo k molitvi za 
edinost kristjanov. Omenjena 
datuma je leta 1908 predlagal 
Paul Wattson, ameriški 
anglikanec, ki je leta 1909 
prestopil v katoliško Cerkev. 
Čutimo, kako je sodobni svet 
razdeljen, zato je naša molitev in 
prizadevanje za edinost še 
večjega pomena. 
 
Letošnjo molitev za edinost bo 
združevala svetopisemska misel: 
»Prizadevaj si za pravičnost, da 
boš živel (5 Mz 16, 20). Kot 
kristjani smo poklicani, da svetu 
skupaj pričujemo za vrednote 
Božjega kraljestva, seveda v 
medsebojni edinosti, ki je pogoj 
za našo kredibilnost. Naj nas 
letošnja molitev za edinost med 
kristjani spomni, da so krivice in 
obsojanja vzrok za delitve in 
razdeljenost med nami kristjani.   
 
V Mariboru teden edinosti že vrsto 
let obhajamo na različnih mestih 
in pri tej molitvi radi sodelujejo 
tudi predstavniki drugih 
krščanskih cerkva v našem mestu. 
Tudi letos se bo obhajanje tedna 
edinosti začelo 18. januarja (v 
petek), z ekumensko molitvijo v 
stolnici ob 19. uri, sklep tega 



tedna pa bo v frančiškanski 
baziliki, na praznik Marije Matere 
usmiljenja, 25. januarja,  
ob 9. uri. 
 

PETEK, 18. januar:  
Ekumenska molitev predstavnikov 

katoliške, pravoslavne, 
evangeličanske in binkoštne 

Cerkve v mariborski stolnici, ob 
19.00  

(maša ob 18.30)  
 

SOBOTA, 19. januar:  
Župnijska cerkev  

sv. Rešnjega Telesa v Mariboru,  
ob 18.00 evharistično bogoslužje 

z  
ekumenskim nagovorom  

(generalni vikar Janez Lesnika)  
 

NEDELJA, 20. januar:  
Srbska pravoslavna 

cerkev,Tržaška cesta 13, ob 10. 
uri:  

Pravoslavna Božja liturgija  
(Jerej Savo Kosojević,  

paroh v Mariboru).  
 

PONEDELJEK, 21. januar:  
Cerkev Maribor - Tezno, ob 18. 
uri: Evharistično bogoslužje z 

ekumenskim nagovorom  
(Igor Novak, župnik in dekan).  

 
TOREK, 22. januar:  

Svetopisemski maraton za mlade, 
 v cerkvi pri šolskih sestrah, 

Strossmayerjeva 17,  
od 17. do 20. ure.  

SREDA, 23. januar:  
Cerkev Sv. Križa v Mariboru, 

Ertlova 4, ob 18.30. uri: 
Evharistično bogoslužje z 

ekumenskim nagovorom (dr. 
Avguštin Lah).  

 
ČETRTEK, 24. januar:  

Slomškova dvorana, Slomškov trg 
20, ob 19.30, Okrogla miza: 

Predstavitev revije Edinost in 
dialog ter knjige  

Poslednji kristjani.  
 

PETEK, 25. januar:  
Sklep tedna molitve za edinost 

kristjanov v baziliki Matere 
usmiljenja (pri frančiškanih),  

Ul. škofa Maksimilijana  
Držečnika 7, ob 9. uri.  

Vodi: škof msgr. Stanislav 
Lipovšek. 

 
 

Naša oznanila 

 Za našo župnijo 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.   

 Kot morda že veste, bo po 
odločitvi nadškofije Maribor 
prenovljen papeški križ iz Betnave 
v kratkem prestavljen v Košake, o 
čemer pričajo gradbena dela pri 



vhodu v našo cerkev.  Slovesnost 
prenosa in blagoslova 
prenovljenega papeškega križa 
bo na Svečnico, 2.2.2019 ob 
11h. Slovesno somaševanje ob 
20. obletnici Slomškove 
beatifikacije in drugem obisku 
sv. papeža Janeza Pavla II. bo 
vodil mariborski nadškof 
metropolit msgr. Alojzij Cvikl.   
Povabite tudi svoje prijatelje in 
znance!  

 V torek 22.1.2019, člani ŽPS 
vabljeni k večerni sv. maši in nato 
k rednemu srečanju ŽPS. 
Vabljeni! 

 
 

Sv. maše pred nami 
 
2. NEDELJA MED LETOM, 20.1., 
Fabijan, papež, mučenec; 
09.00 +  Rado (Papi) Langundžin; 
         + Ana in Srečko Knuplež in 
         + sorodniki  
 
PONEDELJEK, 21.1.,  
Neža, devica in mučenka;    
19.00 – po namenu (K.T.)  
 
TOREK, 22.1. ,  
Vinko, diakon in mučenec;  
19.00 – za uspeh sv. misijona 
 
SREDA, 23.1.,  
Ildefonz, škof; 
19.00 – po namenu (P.D.) 
 

ČETRTEK, 24.1., 
Frančišek Saleški,  
škof in cerkveni učitelj; 
19.00 + Anton Krajnc 
 
PETEK, 25.1.,  
Spreobrnitev apostola Pavla;  
19.00 – po namenu (R.I.) 
 
SOBOTA, 26.1.,  
Timotej in Tit, škofa;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
3. NEDELJA MED LETOM – 
NEDELJA SV. PISMA, 27.1., 
Angela Merici, devica, 
ustanoviteljica uršulink;  
09.00 + starši Angela  
            in Ivan Golob 
 

*** 
OPOMBA:  

Včasih je za isti termin naročenih  
več mašnih namenov.  

Darovi za 2.,3.,4., … namen  
so oddani duhovniku,  

ki nima svojih mašnih namenov. 
 

*** 
 

 Izdajatelj 
 

 

Župnija 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 župnijo! 

mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

