
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Na nedeljo po božiču v bogoslužju 
obhajamo praznik Svete družine, 
ki jo sestavljajo Jezus, Marija in 
Jožef. Evangelij nam pripoveduje 
o tem, kako se je Jezus izgubil in 
so ga spet našli med učitelji 
postave. Dogodek se sklene z 
naslednjim utrinkom iz 
družinskega življenja: »Nato se je 
vrnil z njima in prišel v Nazaret 
ter jima je bil pokoren. In 
njegova mati je vse, kar se je 
zgodilo, shranila v svojem srcu. 
Jezus pa je napredoval v 
modrosti, rasti in milosti pri Bogu 
in pri ljudeh.« 

Namen, zaradi katerega je Cerkev 
ustanovila ta praznik, je pokazati 
na Sveto družino kot vzor in izvir 
navdiha za vse človeške družine. 
Vendar se moramo vprašati: kaj 
imata lahko skupnega ta družina 
in običajna človeška družina? Ali 
ni pretirano pričakovati od dveh 
ubogih ljudi, da se bosta ravnala  

 

 

 

 

 

 

po vzoru, ki je tako zunaj naših 
meril? Za začetek ugotovimo, da v 
zakonu Marije in Jožefa manjka 
eden bistvenih elementov 
slehernega človeškega para, ki je 
združitev na spolnem področju. 
To drži, a prav tu se vključuje 
prispevek, ki ga Sveta družina 
lahko danes primakne k 
premagovanju krize zakona. 
Veliko prahu dvigajo občasne 
statistike, ki govorijo o stanju 
družine, četudi ne delajo nič 
drugega, kot le potrjujejo to, kar 
vsi opažamo. Narašča število 
ločitev, najbolj vznemirljivo 
dejstvo pa je, da se to dogaja 
parom, ki so se pred kratkim 
poročili. To so pari, ki zapadejo v 
krizo po manj kot enem letu po 
poroki! Zakaj se to dogaja? Neka 
sociologinja, ki je komentirala te 
podatke, je spregovorila o 
»nepismenosti v ljubezni«. Ljudje 
mislijo, da za uspeh v zakonu 
zadostuje telesna privlačnost in 
temeljito preverjeno spolno 
ujemanje. Vse drugo je 
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prepuščeno naključju ali pa 
pričakujejo, da bo prišlo samo od 
sebe. Pogosto »se privlačnost 
povezuje s plitkostjo, 
površnostjo, prevaro, 
navajenostjo na poplitveno 
spolnost, ki vse prehitro preskoči 
raven nežnosti, poglobljenega 
srečanja dveh oseb, ki krade čas 
poglobljenemu medsebojnemu 
spoznavanju, molku, pogledom, 
načrtom.« Ni se nam torej treba 
čuditi, če se ob dejanskih 
preizkušnjah takšni zakoni tako 
hitro razbijejo. Ko Italijani v 
vsakdanji govorici hočejo reči, da 
sta dva predmeta med seboj 
zlepljena zgolj navidezno, brez 
kakršne koli trdnosti, pravijo 
»zlepljena s pljunkom«. To so 
torej zakoni, zlepljeni s 
pljunkom! Nazareška družina pa 
je lahko močan klic prav k tistim 
duhovnim vrednotam, ki jih danes 
med mladimi pari tako pogosto 
primanjkuje, a so nujno potrebni 
za oblikovanje zakona, ki bo 
trajen: medsebojno poznanje in 
spoštovanje, sposobnost iti iz 
samega sebe, gojiti skupne ideale 
in načrte, molk, molitev! 
Vzemimo besede, ki jih je izrekla 
Marija, potem ko je našla Jezusa 
v templju:   »Otrok, zakaj si 
nama tako storil? Tvoj oče in jaz 
sva te s tesnobo iskala.« »Tvoj 
oče in jaz« bi se lahko zdela 
zanemarljiva podrobnost, pa je 
vendar zelo pomembna in poučna. 
Marija in Jožef sta kakor ena 

sama oseba. Marija ne misli le na 
svojo tesnobo, ampak tudi na 
moževo; njegovo celo postavlja 
pred svojo: »Tvoj oče in jaz«, ne: 
»jaz in tvoj oče«. Poročiti se 
pomeni preiti od prve osebe 
ednine »jaz« k prvi osebi dvojine 
»midva«. Če se ta zamenjava, ki 
ustvari neke vrste novo 
identiteto, ne zgodi, bo zveza 
ostala površna in majava. Zakon 
je več kot le pogodba, sobivanje, 
spolna združitev. Je »jaz« in »ti«, 
ki postaneta »midva«.  To 
pomenijo svetopisemske besede: 
» … in dva bosta eno meso«. »Eno 
meso« v Svetem pismu ne pomeni 
le »eno samo telo«, ampak tudi 
»eno samo bitje«.   Včasih srečam 
može in žene, za katere ne vem, 
ali so poročeni ali ne. Preden jim 
karkoli svetujem, skrbno 
prisluhnem njihovi govorici v 
prepričanju, da bodo z načinom 
govorjenja prej ali slej izdali svoj 
stan. Pa sem pogosto razočaran. 
Naletim na može in žene, ki lahko 
o svojem osebnem življenju 
govorijo več kot pol ure, pa 
človek ne zve, če so poročeni ali 
ne. Vedno se ponavlja: »jaz, jaz, 
jaz«; nikoli: »mož in jaz, žena in 
jaz«. To so še vedno 
»posamezniki«, nikoli niso zares 
postali »zakonci«. Zakonci, 
poročeni sta zastareli besedi, ki 
nam nista več všeč. Spominjata 
na podobo »jarma« (biti skupaj 
pod istim jarmom) in s tem na 
težo, na suženjstvo. Potrebno je 



odkriti lepoto te podobe, ki se 
seveda ne tiče dveh volov, ampak 
dveh ljudi, ki sta svobodno stopila 
pod ta skupni jarem. Ena od 
podob, ki predstavlja Jezusa in 
Marijo, mi je še posebno všeč. Ko 
sem jo nekoč pokazal dvema 
zaročencema, sta jo takoj izbrala 
za motiv vabila na svojo poroko. 
Gre za zelo staro fresko, ki jo 
najdemo v samostanu v Subiacu. 
Predstavlja Kristusa in Cerkev (le-
to pooseblja Marija), ki sta po 
Pavlovo najpopolnejši zgled 
sleherne zakonske skupnosti 
(prim. Ef 5,32). Ženin Jezus z eno 
roko objema nevesto okrog vratu, 
nevesta pa naslanja glavo na 
njegovo ramo; z drugo roko ženin 
nežno podpira nevestino roko.                                 
                                            R.C. 

Naša oznanila 

 S 1. adventno nedeljo smo  
vstopili v novo cerkveno leto in s 
tem 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 župnijski zavetnik škof 
A. M. Slomšek prištet k blaženim. 

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.   

 Zelo smo veseli, da v atriju 
našega župnijskega doma lahko 
povabimo že na drugo razstavo. 
Tokrat svoja likovna dela 
predstavlja naša draga 
domačinka, gospa Majda Krajnc, 
ki je članica likovne sekcije KD 
Studenci. Otvoritev razstave je 
bila v četrtek 20.12.2018. Ogled 
razstava je moţen vedno po sv. 
maši.   

 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 kriţa 
bo na Svečnico, 2.2.2019 ob 
11h. Slovesno somaševanje ob 
20. obletnici Slomškove 
beatifikacije in drugem obisku 
sv. papeţa Janeza Pavla II. bo 
vodil mariborski nadškof 
metropolit msgr. Alojzij Cvikl.   
Povabite tudi svoje prijatelje in 
znance!  

 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota v mesecu. Na prvi 
petek bo g. dekan obiskal starejše 
na domu. Bog povrni za vaše 
darove na prvo nedeljo v mesecu.  

 Kot ste morda opazili smo 
opremili igralnico za naše otroke. 



Ping pong mizo je darovala 
družina Selinšek Marka, mizo za 
ročni nogomet pa družina 
Kašman. Bog povrni darovalcem in 
naj igrala dobro služijo svojemu 
namenu. 

 Pred nami je praznik sv. treh 
kraljev.  V petek vas bodo kot 
koledniki obiskali na vašem domu 
možje, v soboto otroci. Bog 
povrni za vašo dobrosrčnost, z 
vašim darom podprete 
nadaljevanje obrtniških del v naši 
cerkvi!   

 

V Bogu je zaspal 

 
Gospod FRANCI RUMPF,  

rojen 26.9.1942, stanujoč Ul. 
Leona Zalaznika 17, Maribor. 

Pogreb bo v petek,  
4.1.2019 ob 13h na Pobrežju.  

Sv. maša bo v četrtek 10.1.2019 
ob 19h v Košakih. 

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

naj počiva v miru,  
amen. 

 

Sv. maše pred nami 
 

 

NEDELJA SVETE DRUŢINE,  
30.12, Feliks I., papeţ; 
09.00 + Miha Zelenko  
 

PONEDELJEK, 31.12.,  
Silvester, papeţ;  
19.00 + Marija – teta Mimika Valh 
 
TOREK,1.1.2019, Marija Boţja 
Mati, novo letu, dan miru;  
19.00 – v zahvalo za leto 2018 
 
SREDA,2.1.2019,  
Bazilij Veliki, cerkveni učitelj; 
19.00 + Kristina Nikl   
 
ČETRTEK,3.1.2019, prvi v 
mesecu, Presveto Jezusovo ime; 
19.00 – za nove duhovne poklice 
in za svetost duhovnikov 
 
PETEK,4.1.2019, prvi v mesecu,  
Angela Folinjska, redovnica;  
19.00 + Adolf Simonič 
 
SOBOTA, 5.1.2019, prva v 
mesecu, David, kralj; 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. 
TRIJE KRALJI, 6.1.2019;  
09.00 + Danijela Mulec 
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