
 Sv. maše v mesecu aprilu    
 so v novi cerkvi  
 
2. VELIKONOČNA NEDELJA - NEDELJA 
BOŽJEGA USMILJENJA,15.4., 
Helena Alzaška, kneginja; 
9.30 + oče Ivan Rantuša (obl.) 
 
ČETRTEK, 19.4., 
Leon IX., papež; 
19.00 + Terezija Kozole (30. dan) 
 
PETEK, 20.4., 
Teo, misijonar in škof; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 21.4, 
Anzelm, škof in cerkveni učitelj; 
19.00 + Branko Muster (3. obl.) 
 
3. VELIKONOČNA NEDELJA - 
PAPEŠKA,22.4., 
Leonid, mučenec; 
9.30 + Alojz Lašič in sorodniki  
 
ČETRTEK, 26.4., 
Marija Mati dobrega sveta; 
19.00 + Mato Žvorc (osmi dan) 
 
PETEK, 27.4., 
Cita, devica; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 28.4, 
Peter Chanel, duhovnik, mučenec; 
19.00 - za zdravje moža 
 
4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA 
DOBREGA PASTIRJA, Katarina 
Sienska, cerkvena učiteljica; 
9.30 + starši Mihael in Marija Dominko, 
brat Franc, ostali sorodniki 

V večnost  je odšel 
 

Gospod Mato Žvorc, 
roj. 26.2.1932 v Međimurju,  

stanujoč Blatnikova ul. 18, Maribor. 
Pogreb bo v ponedeljek 

 16.4.2012 ob 11.30  
na pokopališču Pobrežje,  

sv. maša zadušnica bo takoj po 
pogrebu v župnijski  
cerkvi na Pobrežju.   

Osminska sv. maša bo v četrtek 
26.4.2012 ob 19h  
v naši novi cerkvi.  

Gospod daj mu večni pokoj,  
in večna luč naj mu sveti; 
naj počiva v miru, amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Izdajatelj 
 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 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 nakažete 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 župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 

»Mir vam bodi!«             (Jn  20,21) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Tokrat Jezusov prihod med učence 
prinaša nekaj novega; prihaja z 
znamenji križanja, znamenji žebljev na 
rokah in nogah ter prebodeno stranjo. 
Neizpodbitni dokaz, da je to On.  
Kaj pomenijo sledi na njegovem 
poveličanem telesu? Ta znamenja niso 
samo dokaz, da je to On njihov Učitelj 
posebno za Tomaža in za nas, ki smo 
mu tolikokrat podobni. Predvsem so to  
znamenja, ne glede na naravo stvari, ki 
ne morejo izginiti, saj vedno krasijo 
telo vstalega Jezusa. Vsekakor nekaj 
nejasnosti ostane. S vstajenjem od 
mrtvih je oživelo  mrtvo telo. To bi 
dalo misliti, da se s vstajenjem 
popolnoma prenovi telo in to v vseh 
delih telesa in da bi se rane zacelile 
brez sledu. A vendar je drugače. Saj 
ne, da Bog nima moči, da to stori. In 
ne samo to, popolnost od mrtvih iz 
mesa. Tukaj gre predvsem zato, da so 
te poškodbe bile sprejete iz ljubezni in 
da je ljubezen, vstalega telesa 
popolnoma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
drugačna in nima nič  opraviti z 
odličnim zdravjem telesa, ki je utrpela 
te rane večno neizbrisna, kar ji daje 
vso težo časti, da niti smrt, ljubezni ne 
more uničiti. 
  
Ljubezen nosi svoje rane v srcu in na 
telesu. In največja ljubezen, kakor 
pravi Jezus sam, je prav tista, ko 
nekdo daruje svoje življenje za 
drugega. In tisti, ki še vedno okleva, ga 
Jezus vabi kot Tomaža, naj vtakne svoj 
prst v znamenje njegovih ran na rokah, 
nogah in prsno stran in s Tomažem bo 
priznal Božjo ljubezen. Včeraj so te 
rane kruto iznakazile Jezusovo telo. 
Ampak sedaj krasijo njegovo telo iz 
njih ne teče več kri, izžarevajo 
svetlobo. Ranjena ljubezen od mrtvih 
vstalem telesu, se ponovno rodi in 
razcveti. 
 
Prav tu je naše ogromno upanje. Tudi 
naša telesa, ki danes iz ljubezni trpijo, 
jim je obljubljeno vstajenje. S svetim 
Pavlom bomo rekli, ko sprejmemo 
trpljenje v veri v Boga, da tudi sami 
nosimo v našem telesu znamenja 
Jezusa Kristusa, ki živi v našem telesu, 
Jezusa, ki nas je ljubil in dal svoje 
življenje za nas.    
                                               Rezka Miholic 

 

Leto XII., 
štev. 128, 
Bela nedelja 
nedelja; 
15.4.2012  

 

Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja  

 Leto XII., 
 štev. 128, 
Bela 
nedelja; 

 15.4.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Večer se je prevešal v noč, ko 
sem po zasneženiin poledeneli cesti 
počasi in previdno šla k večerni maši. 
Za seboj sem opazila luči avtomobila, 
zato sem stopila v sneg kraj poti ter 
obstala, da mi ob bližini avtomobila 
ne bi spodrsnilo, saj bi lahko prišlo 
do nesreče. Toda avtomobil se je 
ustavil prav ob meni. Mlad, nepoznan 
fant me je prijazno povabil: »Gospa, 
prisedite, zdi se mi, da imate pred 
seboj še dolgo pot, ki je zaradi snega 
in poledice zelo nevarna.« Seveda 
sem z veseljem sedla v avtomobil.  

 
Ogledovala sem neznanega 

mladeniča in ga nagovorila: »Ne 
poznam vas in zelo ste me 
presenetili, ko sta ustavili in me 
povabili, da me peljete. To se mi 
redko kdaj zgodi.« 
»Čemu naj bi vas to čudilo?« je 
odvrnil mladi voznik. »Bil sem na 
obisku pri prijateljih, ki sem jim šel 
voščit vesele praznike. Ko sem vas 
zagledal na tej poledeneli poti in si 
predstavljal, da imate najbrž še 
dolgo pot pred seboj, sem si rekel: 
»Zakaj ne bi spotoma naredil še 

majhno dobro delo. In tako sem vas 
pobral.« 
Ta odgovor meni povsem neznanega 
fanta me je še bolj začudil. Nisem 
našla besed in sem nekaj časa 
molčala. Fantu moj molk očitno ni bil 
všeč, zato je prišel na dan z 
vprašanjem: »Ali hodite k maši?« 
Zdaj je bilo moje začudenje še 
večje. Nagajivo sem se zasmejala in 
odgovorila: »Malo nenavadno 
vprašanje, saj veste, da starejši 
ljudje radi hodimo k maši, kolikor 
moremo in nam moči še dopuščajo. 
Če bi to vprašala jaz, bi bil manj 
verjeten odgovor,« sem bila kar malo 
izzivalna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»Priznam, prav redno ne hodim,« je 
odgovoril fant. »Vendar pa se trudim 
biti dober do vseh. Če bi Jezus danes 
povedal svoj obrazec, po katerem 
bomo sojeni, kar smo v življenju 
komu dobrega storili, bi morda 
dostavil: »Težko sem hodil in ste me 
pobrali.« Mogoče bo Jezus kot sodnik 
tudi meni rekel: »Ko si peljal 
utrujenega starega človeka, si mene 
peljal;« mi je smeje dejal voznik, ko 
sem izstopila iz njegovega 
avtomobila.  
                                Angelca Škufca 

Naša oznanila 
 
� Ob velikonočnem prazniku 
prisrčno voščimo vsem vam dragi 
župljani, naj nas Kristusova zmaga 
nad smrtjo navdihuje v 
vsakodnevnem življenju. 
 
Ob tem velja posebna zahvala vsem 
sodelavcem pri bogoslužju in drugih 
opravilih, ki ste zelo pripomogli k 
tako lepemu in doživetemu 
obhajanju letošnje Velike noči: 
pevskemu zboru, ministrantom, 
pihalni godbi Neuvirtovi Štajerci in 
gospodu Šnoflu, vsem možem in 
ženam, ki ste kakorkoli pomagali pri 
čiščenju in urejanju vsega 
potrebnega za letošnje praznično 
bogoslužje. Vse to je lep izkaz naše 
gorečnosti in medsebojne 
povezanosti.  
  
� Danes vstopamo v »Teden 
molitve za nove duhovne poklice«, 
ko bomo še posebej moli za nove 
duhovne poklice in svetost 
poklicanih. Vemo, da je problematika 
duhovnih poklicev vedno bolj 
aktualna tudi v naših krajih in v naši 
nadškofiji.  
Primanjkovanje duhovnikov se nam 
namreč po besedah našega nadškofa 
približuje »z velikimi koraki« in kakor 
naši škofje po vzoru sosednjih škofij 
napovedujejo, bo najbrž prav zaradi 
primanjkovanjadušnih pastirjev v 
bližnji prihodnosti, prišlo do 
združevanja župnij. Kljub vsemu 
upamo, da se tudi po naši molitvi to 
še hitro ne bo zgodilo.  
Molimo zato za naše družine, da bodo 
zares temelj naše župnije in bomo 

poleg nove župnije in nove župnijske 
cerkve imeli tudi svojega prvega 
domačega novomašnika. Bog kliče 
tudi danes mlade na svojo posebno 
pot, moramo jim pomagati z lepo 
besedo in našo molitvijo.  
 
� Kljub temu, da je začetek 
novega študijskega leta še daleč 
smo po vseh župnijah v Sloveniji, 
prejeli spodbudo, da povabimo vse 
mlade, ki bodo prihodnje leto postali 
študentje in želijo živeti v urejenem 
katoliškem okolju, da se prijavijo za 
prosta mesta v Katoliških Študentskih 
domovih, ki so sedaj že v vseh 
univerzitetnih mestih. Tudi to je skrb 
za našo prihodnost.   
 
� Pred nami je mesec maj in z 
njim šmarnična pobožnost, ki bo 
kadar ni sv. maše med tednom v 
Domu krajanov in ko bodo sv. maše -
konec tedna v naši novi cerkvi. 
Osrednji lik letošnjih šmarnic bo bl. 
škof A.M.Slomšek. Več o šmarnicah 
prihodnjič. Vabljeni!   
 
� V torek 10. aprila ob 18h smo 
imeli v Domu krajanov srečanje ŽPS, 
kjer smo načrtovali pastoralno in 
gradbeno delo v prihodnjih mesecih.   
 
� Hvala vsem, ki ste včeraj pomagali 
pri urejanju našega župnijskega 
gozdička ob cerkvi, ki bo v prihodnjih 
letih postal park. Prihodnjo soboto se 
spet zberemo ob 10h dopoldan, se 
priporočamo za pomoč.   
 
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
500 EUR; Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za vašo pomoč! 


