
Sv. maše: marec, april  
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
*** 

 
2. POSTNA NEDELJA, 20.3., 
Klavdija, mučenka 
9.30 + mož in oče Ivan Šeruga  
 
PETEK, 25.3.,  
Slovesni praznik  
Gospodovega oznanjenja  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 26.3., 
Ludgar, škof  
18.00 – molitev sv. rožnega venca 
19.00 + starši Mihael in Marija 
Dominko, oče Franc Osenjak in vsi 
drugi + sorodniki in prijatelji    

 
3. POSTNA NEDELJA, 27.3., 
Rupert Salzburški, škof 
9.30 + Ljudmila Gosak   
 
PETEK, 1.4., PRVI V MESECU 
Tomaž Toletinski,  
misijonar in mučenec 
19.00 + Johana Črnčič ob 12. 
obletnici smrti  

 
SOBOTA, 2.4., PRVA V MESECU 
Frančišek Paolski,  
redovni ustanovitelj, 
18.00 – molitev sv. rožnega venca 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
4. POSTNA NEDELJA, 3.4., 
PRVA V MESECU 
Sikst I., papež, mučenec 
9.30 + mož, oče, dedek, pradedek in 
tast Ivan Golob (5. obletnica smrti)   

Molitveni kotiček  
 

Po s t n a   m o l i t e v 
 
Gospod, v tem postnem času se 
obračamo k tebi. Pomagaj nam,  
da bomo znali biti solidarni z vsemi,  
ki trpijo zaradi različnih krivic.  
Še posebej pa nam nakloni milost, 
da bomo znali biti na pravi način 
solidarni z vsemi, ki jih je bolečina ali 
praznina pripeljala do odvisnosti. 
Gospod, v človeški podobi si se 
odpovedal vsemu in za vse  
nas odšel na križ.  
 

Naj v tvojem neizmerno velikem  
dejanju najdemo moč za naše  
majhne in konkretne odpovedi,  
ki bodo prinašale veselje  
našim bližnjim.  
 

Pomagaj nam,  
da bomo v letu krščanske dobrodelnosti  
pripravljeni pomagati trpečim s svojo 
odpovedjo in dobrimi deli ter tako nositi  
upanje v novo življenje. 
Amen. 
 
 

Izdajatelj 
 
Župnija 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, 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 
 
 
 
 

 »Jezusov obraz je zasijal kakor sonce« 
                                                   (Mt 17,1-9) 

 
 
                                              

Beseda o Besedi 
 

Dragi bratje in sestre! 
 
Marsikomu se postni čas zdi malce 
turobno obdobje. Toda pusta zima 
že jemlje slovo, saj se po današnji, 
drugi postni nedelji pričenja tista 
prava, cvetoča pomlad. 
Sam se posta še kar veselim, saj se 
mnogokrat ne znamo prav umiriti, 
pogledati in tudi videti sebe in 
drugega, v postnem času pa se nam 
ponuja možnost, da si vzamemo čas 
za razmislek o sebi, svoji veri in 
življenju in menim, da je to 
poseben blagoslov sv. posta. 
Post je del simbolike današnje 
Božje besede, v kateri srečamo 
Jezusa, ki je s seboj k molitvi na 
goro  vzel Petra, Jakoba in Janeza. 
Ko je Jezus molil, se je njegovo 
obličje spremenilo in njegov obraz 
je vpričo njih zažarel kot sonce, 
njegovo oblačilo pa je postalo belo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To je bil znak in 
zgled darovanja 
za druge. Tudi 
mi bi se morali 
tako obnašati v 
sedanjem času 
pohlepa na eni 
strani in trdega 
preživetju na 
drugi strani. Ob 

zgrinjanju 
oblakov boja za 

preživetje, iskrena molitev naredi, 
da postane obraz umirjen in kaže 
stanje duhovne blagosti. Že z malim 
izboljšanjem vidimo bolj svetlo; 
posveti luč, ki nam daje  utrditev 
naše vere. Jezus je ostal sam, ko se 
je zaslišal božji glas: »Ta je moj 
ljubljeni sin, nad katerim imam 
veselje; njega poslušajte.« Učenci 
niso doumeli, kaj se je pripetilo, ali 
sanjajo ali se to resnično dogaja 
okrog njih? Nikomur niso o tem 
črhnili niti besede, dokler niso sami 
doumeli Jezusovega vstajenja od 
mrtvih-Velike noči in še sami postali 
spremenjeni. Tudi mi od rojstva 
zorimo v veri in bomo nekoč dozoreli 
in razumeli stvari, ki so nam še 
nerazumne. »Bog nas kliče in 
razsvetljuje«                          Milan Robar 

 

 
Leto XII., 
štev. 72, 
2. postna 
nedelja 
20.3.2011  

2. postna nedelja  

 Leto XII., 
 štev. 72, 
2. postna 
nedelja,        
 20.3.2011 



POBOŽNOST  
SV. KRIŽEVEGA POTA 
 
V postnem času, ki ga začenjamo s 
pepelnično sredo, kristjani 
poglabljamo zavest o pomenu 
Jezusovega trpljenja. Opora v hoji za 
trpečim Gospodom je lahko ljudska 
pobožnost križevega pota. Postaje ali 
upodobitve križevega pota, ki se 
nahajajo v skoraj vsaki cerkvi in 
kapeli, so sestavni del bogoslužnega 
prostora. Obstajajo pa tudi postaje in 
kapelice križevega pota v naravnem 
okolju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Križev pot molimo v postnem času ob 
petkih, ko se spominjamo Jezusove 
smrti na križu. V Sloveniji je navada, 
da ga verniki molijo tudi ob nedeljah, 
večkrat na romarskih krajih ali 
podružničnih cerkvah, kjer hodijo od 
postaje do postaje, nosijo križ in 
premišljujejo ključne trenutke 
človeškega odrešenja. 
 
Križev pot molimo v cerkvi ali na 
prostem, ob besedilu pa lahko tudi 
premišljujemo (meditiramo). Molitev 
križevega pota je razdeljena na 
štirinajst postaj: 
 
 

1. Pilat obsodi Jezusa na smrt. 
2. Jezusu naložijo križ. 
3. Jezus pade prvič pod križem. 
4. Jezus sreča svojo žalostno mater. 
5. Simon pomaga Jezusu nositi križ. 
6. Veronika obriše Jezusu obraz. 
7. Jezus pade drugič pod križem. 
8. Jezus nagovori jeruzalemske žene. 
9. Jezus pade tretjič pod križem. 
10. Jezusa slečejo. 
11. Jezusa pribijejo na križ. 
12. Jezus umrje na križu. 
13. Jezusa snamejo s križa in ga dajo 
v naročje Mariji. 
13. Jezusa položijo v grob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradicionalna oblika križevega pota 
predvideva, da se vsaka postaja 
začenja z vzklikom: »Molimo te, 
Kristus, in te hvalimo, ker si s 
svojim križem svet odrešil!«  
 
Sledi premišljevanje o glavni temi 
postaje ali branje ustreznega 
svetopisemskega odlomka, nato pa 
postna pesem. Premišljevanje 
posamezne postaje se sklene s 
prošnjo: »Usmili se nas, o Gospod, 
usmili se nas.« 
 
Molitev križevega pota je oblikovno 
in vsebinsko zaupna ustvarjalnosti 
posameznikov ali skupine.  
Najbolj znana uprizoritev križevega 
pota pri nas je škofjeloški pasijon. 

NAŠA OZNANILA  
  

 

 Kot smo oznanili prejšnjo nedeljo 
bo v postnem času  vsako nedeljo ob 
16h popoldan ena družina iz naše 
župnije  na svoj dom sprejela 
Slomškovo sliko, povabila k molitvi 
svoje sorodnike in sosede. Srečanje 
se bo začelo z molitvijo za našo 
župnijo in se nadaljevalo v lepem 
nedeljskem prijateljskem druženju. Po 
sv. maši prosimo, da se družine, ki 
želijo tako srečanje prirediti na svojem 
domu vpišejo v seznam. Danes 
blagoslavljamo Slomškovo sliko, ki bo 
romala po domovih naše župnije. 
Sprejmite jo z veseljem in 
hvaležnostjo za vse darove, ki nam 
jih dobri Bog v našem življenju 
naklanja.  
 

 Včeraj na Jožefovo se je v Cerkvi na 
Slovenskem začel »Teden družine«, ko 
še posebej molimo za naše družine.  
Prihodnjo nedeljo po sv. maši bodo 
naši otroci v kratki materinski 
proslavi svojim staršem s pesmijo in z 
besedo čestitali ob Materinskem 
dnevu – prisrčno vabljeni!  
 

 Danes je 2. postna in kvaterna 
nedelja, ko še posebej molimo za 
nove duhovne poklice.  
 

 Po lanski predstavi "Jona, besni 
prerok" je Katoliški študentski center 
Sinaj medse zopet povabil Gregorja 
Čušina. Tokrat se nam bo predstavil z 
monokomedijo "Pešec". Predstava 
bo v torek, 29. marca 2011, ob 19.30 
v Slomškovi dvorani na Slomškovem 
trgu 20, Maribor. Lepo vabljeni! 
 

 Slovenija bo letos praznovala 20 let 
samostojnosti. Praznovanju se s 
projektom Slovenskih 20 pridružujejo 
tudi na Radiu Ognjišče. 
V torek, 22. marca, vas ob 18. uri 
vabimo na okroglo mizo z 
naslovom 20 let demokracije, smo na 

pravi poti v Slomškovo avlo v 
Mariboru (Slomškov trg 20). Gostje 
bodo teolog dr. Ivan J. Štuhec, 
obrambni minister v času 
osamosvajanja Janez Janša, nekdanji 
predsednik Kmečke zveze Ivan Oman in 
poslanca v času osamosvajanja Ignac 
Polajnar ter polkovnik dr. Tomaž 
Kladnik. 

 

 V soboto 26. marca 2011 bo v 
dopoldanskih urah srečanje članov ŽPS 
iz vse nadškofije v župniji Ptuj – Sv. 
Ožbalt. Člani, vabljeni! 
 

 Danes ob pol treh popoldan bo v 
župnijski cerkvi na Teznem duhovna 
obnova cerkvenih pevcev in pevk. 
Prisrčno vabljeni! 
 

 V soboto 9. aprila 2011 ob 16h bo 
sv. maša v novi cerkvi, takoj po maši pa 
bo revija pevskih zborov, prostovoljni 
darovi bodo namenjeni za našo novo 
cerkev. Vabljeni! 
 

 V dnevih od 27. do 29. 
aprila 2011 smo na župnijskem 
romanju v Međugorju; na pot 
krenemo v sredo ob 5h zjutraj; 
namestitev, romanje na hrib Marijinega 
prikazovanja (Crnica), večerja in 
počitek. V četrtek: zajtrk, zjutraj sv. 
maša, križev pot na hrib Križevac, kosilo, 
prosto,  zvečer obisk križa Vstalega 
Zveličarja, večerja, počitek. V 
petek: zajtrk, sv. maša, obisk komune, 
odhod domov.  
Prispevek za romanje je 120 EUR, 
prosimo vas, da se čim prej prijavite 
pri g. Jožetu Kaučiču in mu izročite 
predplačilo 60 EUR. Vabljeni! 
 

 Ob cunamiju in potresu vas vabimo, 
da preko Slovenske Karitas pomagamo 
ubogim ljudem, ki jih je doletela ta 
strašna nesreča. Bog povrni! 
 

 Nabirke: 
     1. postna nedelja: 130 EUR 

Bog vam povrni! 


