
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mali šmaren –  
Marijino rojstvo  

Praznik Marijinega rojstva izvira iz 

Palestine, iz časa posvetitve cerkve 

v Jeruzalemu, ki jo izročilo 

prepoznava kot baziliko sv. Ane, 

Marijine matere. Praznovanje 

Marijinega rojstva se je najprej 

razširilo na Vzhodu, v Rimu, kamor 

so ga prinesli vzhodni menihi, pa so 

ga začeli obeleţevati ob koncu 7. 

stoletja.  

Od 13. stoletja naprej je dobil še 

večji pomen, saj je postal slovesni 

praznik, pred katerim je potekala 

posebna osemdnevna priprava 

(osemdnevnica), na sam predvečer 

praznika pa je bila uvedena vigilija 

(molitveno bdenje). Osemdnevnico 

je papeţ Pij X. (1903–1914) skrajšal, 

Pij XII. (1939–1958) pa leta 1955 

docela odpravil. Praznik Marijinega 

rojstva danes tako vzhodno kot 

zahodno cerkveno izročilo obhajata 

8. septembra, natanko 9 mesecev 

po prazniku Marijinega 

brezmadeţnega spočetja, ki ga  

 

 

 

 

 

 

Cerkev obhaja 8. decembra. Naši 

predniki so praznikoma Marijinega 

vnebovzetja (15. avgust) in 

Marijinega rojstva (8. september) 

dali slovensko ime: veliki in mali 

šmaren oziroma vélika in mala maša, 

pa tudi velika in mala gospojnica. 

Obdobje med tema dvema 

praznikoma je znano kot obdobje 

romanj v Marijina romarska svetišča. 

Ponekod v skladu z izročilom na malo 

mašo ohranjajo navade, ki veljajo za 

veliko mašo (npr. blagoslov roţ ipd.). 

Ta dan pomeni ţe začetek jeseni, saj 

ponekod mala maša za suknjo vpraša 

ali pa odpre dolinsko pašo (mala 

maša – v vsakem grmu paša). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leto XV., 
št. 202, 
23. nedelja 
med letom; 

8.9.2013  

 

   23. nedelja med letom – Mali šmaren 
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 Naša oznanila  
  
 Zaradi pastoralne povezave, ki jo 
imamo od 1. avgusta 2013 z ţupnijo 
Št. Ilj v Slovenskih goricah, je na 
današnjo nedeljo (8.9.2013) prišlo 
do spremembe ure za nedeljsko sv. 
mašo. Po novem je sv. maša v 
nedeljo redno ob 9.00 dopoldan.  
 
Do menjave ure je danes prišlo tudi v 
Št. Ilju, kjer je po novem pozna sv. 
maša namesto ob 10h, ob pol 11h. 
Tako bo g. ţupnik lahko v nujnih 
primerih, ko ne bo imel na voljo 
pomoči, vse maše v obeh ţupnijah 
opravil sam. Hvala za vaše 
razumevanje.   
 
 Papeţ Frančišek nas je povabil k 
molitvi in postu za mir v Siriji. Naj 
njegovo plemenito vabilo obrodi v 
vseh nas obilne duhovne sadove.  
 
 
 Vstopili smo v mesec september – 
Slomškov mesec. Ker letos obhajamo 
15. letnico naše ţupnije bo letošnja 
jesen toliko lepša in pisana.  
 
Zato vas v sklopu tega duhovnega 
dogajanja vabimo na ţupnijsko 
romanje, ko bomo obiskali ţupnije 
dekanije Maribor in sicer: Lovrenc 
na Pohorju, Puščavo, Ruše in 
Limbuš. Romanje bo v soboto 
14.9.2013; avtobus bo pobiral 
romarje po Košaškem dolu, ob 11h 
bo pobral romarje na parkirišču pred 
našo cerkvijo in nato po šentiljski 
cesti nadaljeval svojo pot naprej. 
Cena prevoza je 5 eur, hrana je iz 

nahrbtnika. Prijavite se čim prej v 
zakristiji.   
 

 V ponedeljek 2. septembra smo 
začeli z veroukom v novem 
veroučnem letu 2013/2014. Verouk 
bo potekal v glavnem po istem urniku 
kot lani, ter v isti zasedbi 
veroučiteljev.  Zaenkrat bo verouk še 
vedno redno potekal v Domu 
krajanov. Urnik verouka je torej 
sledeč:   

 
1. in 2. razred imata verouk  
v ponedeljek ob 16h; 
3. razred ima verouk v  
ponedeljek ob 17h. 
(1., 2. in 3. razred poučuje  
gospa katehistinja Marinka Novak) 

 
4., 5. in 6. razred ima verouk v  
petek ob 16h; 
7., 8. in 9. razred ima verouk v  
petek ob 17h 
(4., 5., 6., ter 7., 8. in 9. razred  

poučuje gospod župnik) 
 

Prvošolci naj se vpišejo k verouku po 
sv. maši, pri katehistinji ali pri 
ţupniku; V Slomškovi knjigarni na 
Slomškovem trgu si prosimo sami 
kupite katekizme in delovne zvezke 
za vse razrede devetletke. 
 

 Slomškov mesec nas vabi tudi k 
osrednjemu praznovanju za našo 
mlado ţupnijo in sicer k Slomškovi 
nedelji, ki je vedno tudi naš 
ţupnijski praznik. Odkar imamo 
svojo cerkev smo ta praznik obhajali 
v njej.  
 



Letos pa zaradi teţav, ki jih imamo 
s pristojno inšpekcijo same 
slovesnosti v cerkvi ne bomo imeli.  
 
Kljub temu pa bomo obhajali 
Slomškovo nedeljo in obenem naš 
ţupnijski praznik, ko se bomo 
spominjali 15. letnice obstoja naše 
Slomškove ţupnije na prostoru -  
dvorišču pred našo ţupnijsko 
cerkvijo. Slovesnost ki bo 22. 
9.2013 bo vodil mariborski škof. 
msgr. dr. Joţef Smej, sv. maša pa 
bo ob 9h dopoldan. Za dogodek smo 
pridobili vsa potrebna dovoljenja 
pristojnih sluţb, molimo da bo vreme 
lepo.  
 
Po sv. maši bo pogostitev s pecivom 
in vinom. Zaradi vseh dogodkov, ki 
smo jim letos priče, ne bomo imeli 
pogostitve z bogračem in s 
spremljavo ansambla.  
 
Prav je da 15. letnico naše ţupnije 
obeleţimo zares z bistvenim 
dogajanjem in to je sv. maša, ki jo 
bo vodil starosta slovenskih škofov 
g. Smej, ki nas bo s svojim 
prihodom zelo utrdil v veri, kar v 
tem hipu vsi skupaj najbolj 
potrebujemo.  
 
Zato prosimo pridne gospodinje, da 
pripravite čim več peciva, da bomo 
lahko z veseljem pogostili naše 
goste med katerimi bosta tudi dva 
gostujoča pevska zbora in sicer iz 
Sv. Petra pri Mariboru in iz Sv. 
Jakoba v Slovenskih goricah, seveda 
skupaj z našimi domačimi pevci in 
pevkami.    
 
 

 V soboto 14. 9.2013 bo na Ptujski 
gori srečanje kakor vsako leto 
srečanje molivcev za nove duhovne 
poklice. Za našo dekanijo je 
organiziran avtobus, prijave 
sprejemamo do četrtka, cena 
prevoza pa je 5 eur. Vabljeni! 
 
 V soboto 21. 9. je srečanje mladih 
v Stični. Tudi na ta lep dogodek, bo 
peljal avtobus iz naše dekanije. Cena 
za voţnjo je 5 eur, mladi vabljeni! 
 
 Jutri v ponedeljek je 1. redno 
srečanje ŢPS v novem pastoralnem 
letu 2013/2014 ob 19h. Člani vzemite 
vabila po sv. maši v zakristiji, 
vabljeni! 
    

 V soboto, 31. avgusta 2013, je v 

84. letu zemeljskega ţivljenja odšel 

v večnost duhovnik mariborske 

nadškofije, zlatomašnik Joţef Zalar. 

Njegov pogreb je bil v torek, 3. 

septembra 2013. Pogrebno sv. mašo 

in pogreb je vodil mariborski škof  

msgr dr. Joţef Smej. Poleg 

sorodnikov in ţupljanov iz Slovenskih 

Konjic so se pogreba udeleţili tudi 

verniki iz ţupnij, kjer je zlatomašnik 

sluţboval. Prijaznost, mirnost ter 

velika vdanost v Boţjo voljo, to so 

bile ne le osebne značilnosti, ampak 

tudi odlike pokojnega duhovnika 

Joţeta. Naj v večnosti gleda iz 



obličja v obličje vse, kar si je v 

ţivljenju prizadeval spoznati pa je 

ostalo zanj na tem svetu nespoznano. 

ter zato le vir upanja in slutnje. 

Predvsem pa naj odslej iz večnosti 

spremlja mariborsko nadškofijo in 

Cerkev na Slovenskem in naj pri Bogu 

prosi za vse nas.  

Za njegovo pomoč smo mu hvaleţni 

tudi ţupljani naše ţupnije, saj je 

pri nas večkrat maševal, Bog mu 

povrni!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sv. maše so v  
 Domu krajanov v Košakih   
 
 
NEDELJA, 8.9., 
23. nedelja med letom, 
Marijino rojstvo – Mali šmaren; 
9.00 + Joţe Zalar 
 

 

ČETRTEK, 12.9.,  
Marijino ime,  
sv. maša za domovino, 
19.00 + Vlado Miholic  
(darovala hčerka Milena s 
Sebastjanom) 
 
PETEK, 13.9., 
Janez Zlatousti,  
škof in cerkveni učitelj; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 14.9.,  
Povišanje sv. kriţa; 
18.00 – molitvena ura za našo   
            župnijo in nadškofijo  
19.00 + Vlado Miholic (darovala     
             družina Ferenc) 

 
NEDELJA, 15.9., 
24. nedelja med letom, 
Nedelja slovenskih  
svetniških kandidatov, 
Ţalostna Mati Boţja; 
9.00 + Vlado Miholic (daroval sin    
           Igor z družino) 

 
 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove 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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