
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boţja Beseda 
 

 

 »Gospoda smo videli!« 
                                                     (Jn 20,25) 

                                              
 

Beseda o Besedi 
 

Dragi prijatelji! 
 

Apostole je Jezusova smrt 
pretresla. Iz strahu pred Judi so se 
skrili v notranjost in za sabo zaklenili 
vrata svojih src. Jezus pa je prišel k 
njim skozi zaprta vrata, jih 
pozdravil, pokazal svoje rane in jim 
vdahnil Svetega Duha. Tomaţa takrat 
ni bilo med njimi in svojim sobratom 
ni verjel, da so se res srečali z 
Vstalim Gospodom. Ali nismo tudi mi 
po malem taki »neverni Tomaţi«? Ali 
ne podvomimo včasih v besede 
Svetega pisma? Marsičesa naš um 
resnično ne more dojeti. Mene, še 
posebno v velikonočnem času, 
vznemirja skrivnost vstajenja.  

 
Kaj je vzrok, da se nekateri 

vedno bolj oddaljujejo od vere? Ne 
razumem jih, saj je vera trden 
temelj na katerem gradim svoje 
ţivljenje.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomaţ se je lahko ţe kmalu osebno 
prepričal, da Jezus res ţivi, ko je bil 
čez 8 dni priča ponovnega Jezusovega 
obiska apostolov. Bilo ga je sram, da ni 
verjel besedam svojih sobratov, Jezus 
mu ni nič očital, ampak ga je le pomiril 
z besedami: »Blagor tistim, ki niso 
videli, pa  verujejo.«  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ţal pa je med ljudmi veliko takih, ki 
mislijo tako kot je mislil apostol Tomaţ 
– torej če ne vidim, ne verujem, a na 
drugi strani nasedejo plehki potrošniški 
propagandi in reklamam, ki veliko 
obljubljajo, a na koncu človeka vedno 
razočarajo.    
Naj nas današnji evangelij opogumi, da 
bomo verovali, kljub dvomom in upali 
proti upanju. Zelo lep zgled take drţe 
je pokojni papeţ Janez Pavel II., ki bo 
danes 1. maja 2011 v Svetem mestu na 
Petrovem trgu prištet k blaţenim. 
Priporočajmo se mu za pogum, da bi 
tudi mi sledili njegovemu zgledu.   

Marjeta Gamser  
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2. Velikonočna – Bela nedelja 
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ZA OTROKE IN MLADE 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
OBIČAJNA ZGODBA O BRIVCU  
 
Moški je odšel k brivcu, da mu uredi lase 
in brado. Ves čas striţenja sta imela zelo 
prijeten pomenek. Govorila sta o mnogih 
stvareh in, ko sta se dotaknila tematike o 
Bogu je brivec dejal: "Ne verjamem, da 
Bog sploh obstaja." "Zakaj tako mislite?" 
ga je vprašal moški. "Pojdite ven na 
cesto in boste takoj opazili zakaj ni 
Boga. Če bi Bog obstajal, na tem svetu 
ne bi bilo toliko bolnih ljudi, niti toliko 
zapuščenih otrok? Če  
bi Bog obstajal, tudi ne bi bilo ne 
trpljenja, ne bolečine. Ne morem si  
predstavljati ljubečega Boga, ki bi 
dopuščal vse te stvari." Moški se je malo 
zamislil, a ni nič odgovoril, saj si ni ţelel 
prepira. Ko je  
brivec svoje delo končal je moški ţe 
hotel zapustiti lokal. Tisti hip pa je na  
cesti zagledal človeka z dolgimi 
umazanimi lasmi in neostriţeno brado, ki 
je bil videti umazan in zapuščen.  Obrnil 
se je in dejal:" Veste kaj, brivci ne 
obstajajo." "Le kako lahko kaj takega 
rečete?" ga vpraša presenečen brivec." 
Jaz sem tukaj  
in jaz sem brivec. Ravnokar sem vas 
ostrigel." "Ne," pravi moški."Brivci ne 
obstajajo, kajti če bi obstajali, ne bi bilo 
ljudi z dolgimi umazanimi lasmi in 
neostriţenimi bradami, kot je tale 
zunaj." "Pa vendar brivci obstajajo. Vse 
kar se dogaja je le to, da ljudje ne 
prihajajo  

k meni." "Natančno to," mu pritrdi moški. 
"To je bistvo. Bog ravno tako obstaja. A 
vse kar se dogaja je le to, da ljudje ne 
prihajajo k njemu in ga tudi ne 
iščejo. Zato je toliko bolečine 
in trpljenja na tem svetu." 

 

NOVO: Vprašanja in 
zadrege pri sv. bogosluţju 

 
V novem podlistku bomo razlagali 
različne zadeve povezane s sv. 
bogosluţjem, pa tudi sv. bogosluţje 
samo.  Danes se na kratko ustavimo 
pri psalmu. Kot vemo spada petje 
psalma v prvi del sv. maše -  
Bogosluţje boţje besede. Psalm je 
duhovna pesem in kot svetopisemsko 
navdihnjeno besedilo spodbuja 
premišljevanje Boţje besede. Lahko ga 
pojemo ali beremo na dialoški način ali 
pa brez odpeva. Če se bere na dialoški 
način, to pomeni da bralec najprej 
prebere odpev ali refren, ki ga nato 
vse občestvo zborno ponovi. Nato ga 
ponavlja po vsaki prebrani kitici. Če se 
psalm poje -  kar je seveda najbolj 
priporočljivo - pevec ali kantor oz. 
pevski zbor najprej zapoje odpev. Nato 
vse občestvo odpev zapoje še enkrat in 
nato vse občestvo odpeva refren po 
vsaki kitici. Napačno je, če vse poje 
zbor ali kantor sam, občestvo pa 
zgolj posluša in ni udeleţeno pri 
molitvi – petju psalma. Sv. bogosluţje 
je vedno vabilo, da smo pri njem 
udeleţeni vsi, vsak na svoj način in 
glede na poslanstvo, ki ga imamo. Sv. 
bogosluţje ni nikoli nekakšna dramska 
igra – duhovnika, ministrantov, 
bralcev, pevskega zbora in drugih 
liturgičnih sodelavcev. Tega se je treba 
vedno odločno izogibati.  Naj bo to 
vabilo tudi za naše aktivno sodelovanje 
pri sv. bogosluţju v naši ţupniji.     



JANEZ PAVEL II.  
PRIŠTET K BLAŢENIM  

Papeţ Janez Pavel II. je bil 264. 
papeţ (1) oziroma 263. naslednik 
apostola Petra v vesoljni Cerkvi. 
Karol Jozef Wojtyla, ki je bil za 
papeţa izvoljen 16. oktobra 1978, se 
je rodil 18. maja 1920 v Wadowicah 
na Poljskem. Škofovsko posvečenje 
je prejel leta 1958. Dvakrat je 
obiskal tudi Slovenijo: prvič od 17. 
do 19. maja 1996, ko je obiskal vse 
tri (takratne) škofije in se je z 
verniki srečal v Stoţicah v Ljubljani, 
v Postojni in v Mariboru, drugič pa 
19. septembra 1999, ko je v Mariboru 
za blaţenega razglasil škofa Antona 
Martina Slomška. Umrl je 2. aprila 
2005 v Vatikanu, pogrebna maša pa 
je bila 8. aprila 2005 na trgu sv. 
Petra v Vatikanu. 

Papeţ Benedikt XVI. je beatifikacijski 
postopek za papeţa Janeza Pavla II. 
zaključil z dovoljenjem objave 
čudeţnega ozdravljenja, ki se je 
zgodil na njegovo priprošnjo. 
Omenjeni postopek se je izjemoma 
začel, še preden je od njegove smrti 
minilo pet let. V letih od 2005 do 
2007 je potekal glavni škofijski 
postopek skupaj s postopki v drugih 
škofijah za ugotovitev kreposti in 
čudeţev Boţjega sluţabnika, leta 
2009 pa je medicinska komisija 
pri Kongregaciji za zadeve 
svetnikov ţe ugotovila čudeţno 
ozdravitev Parkinsonove bolezni pri 
redovnici Marie Pierre Simon. Dne 
11. januarja 2011 je kardinalska 
komisija pri isti Kongregaciji soglasno 
sprejela mnenje medicinske stroke 
ter ozdravitev potrdila za čudeţno. 
Papeţ Benedikt XVI. bo Boţjega 

sluţabnika papeţa Janeza Pavla II. 
za blaţenega razglasil 1. maja 
2011, na drugo velikonočno 
nedeljo, nedeljo Boţjega usmiljenja 
na trgu sv. Petra v Vatikanu. 

NAŠA OZNANILA  
  

 

 Končale so se veroučne počitnice in 
vstopili smo v mesec maj, ko z 
veseljem pričakujemo, da boste otroci 
vsak dan prišli k šmarnicam, ki bodo 
razen če ne bo drugače oznanjeno še 
vedno v Domu krajanov. Letos bomo v 
šmarničnem branju odkrivali duhovnika 
očeta Damjana, ki je ţivel med gobavci 
in jim pomagal v njihovi takrat še 
neozdravljivi bolezni, vabljeni. Za 
birmance je udeleţba pri šmarnicah 
obvezna. Šmarnice bomo torej, ko ni 
sv. maše obhajali v Domu krajanov, ko 
pa je sv. maša v novi cerkvi.  
 
Vsak petek bodo šmarnice tudi pri 
Črnčičevem kriţi v Počehovi in sicer 
letos eno uro pred večerno sv. mašo, 
to se pravi ob 18h. Prisrčno vabljeni.  
 
 Zahvalimo se glasbeni vokalni 
zasedbi »Pro musica«, ki je današnji 
zgodovinski praznik, ko je bil v Rimu 
prištet k blaţenim naš dragi papeţ 
Janez Pavel II. tako lepo s svojo glasbo 
povzdignila današnjo sv. mašo. Pri 
izhodu iz cerkve je košarica, kjer jih 
lahko s svojimi darovi podprete njihovo 
poslanstvo.  
 
 Bog vam povrni za vse vaše 
darove in posebej za vaše darove 
danes na 1. nedeljo v mesecu maju! 
Pred nami je nadaljevanje del na 
naši ţupnijski cerkvi, fasada in 
zaključna dela v ţupnišču. Zelo se 
priporočamo za pomoč, Bog povrni! 



Sv. maše v mesecu maju  
 
 

Sv. maše  so do nadaljnjega  
redno v novi cerkvi;  

od ponedeljka do četrtka so v Domu 
krajanov šmarnice in redni verouk.  

VABLJENI! 
 

*** 
 

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA, 
1.5., Joţef Delavec; 
V RIMU BEATIFIKACIJA PAPEŢA 
JANEZA PAVLA II., 
ZAČETEK ŠMARNIČNE POBOŢNOSTI; 
9.30 - po namenu  

 

PONEDELJEK, 2.5., 
Atanazij Veliki, cerkveni učitelj;  
19.00 + Marjan Zorko in + sestra; 
         + moţ in oče Konrad Šosterič 
 
 

PETEK, 6.5., 
Dominik Savio; 
18.00 – šmarnična poboţnost pri 
Črnčičevem kriţu v Počehovi 
19.00 – ţupljani in dobrotniki in naše 
ţupnije  
 
SOBOTA, 7.5., 
Gizela, kraljica;   
13.00 – slovesnost zlate poroke 
zakoncev Krajnc 
18.00 – molitev sv. roţnega venca 
19.00 + moţ in oče Konrad Šosterič 
 
 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 8.5.,  
Viktor, mučenec;  
9.30 + starši Alojz in Antonija Kliček,        
       + starši Filip in Marija Jagačič 
       + iz druţine Jakopina   
 
ČETRTEK, 12.5., 
Leopold Mandić, redovnik;  
19.00 + Otilija Škrobar,  
         + starši in brat  

Molitveni kotiček  
 
 

O Sveta Trojica,   
zahvaljujemo se Ti, da si Cerkvi podarila 
papeţa Janeza Pavla II. 
in omogočila, da so v njem zasijali 
neţnost Tvojega očetovstva, 
slava Kristusovega Kriţa 
in ţar Duha ljubezni. 
V popolnem zaupanju v  
Tvoje neskončno usmiljenje 
in Marijino materinsko priprošnjo, 
nam je zapustil ţivo podobo Jezusa 
Dobrega Pastirja 
in pokazal na svetost 
kot vrhunsko merilo vsakdanjega 
krščanskega ţivljenja 
ter kot pot do večne zdruţitve s Teboj. 
Na njegovo priprošnjo nam po Svoji volji 
podari milost, 
za katero Te prosimo 
v upanju, da bo sedaj ţe blaţeni papeţ 
Janez Pavel II. kmalu prištet 
med Tvoje svetnike in svetnice. 
Amen.  
 
 

Izdajatelj 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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