
 Sv. maše v mesecu aprilu    
 so v novi cerkvi  
 
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 
 
TOREK, 1.5., 
Jožef Delavec-praznik dela, 
ZAČETEK ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI; 
19.00 za sina Damjana 
 
SREDA, 2.5., 
Atanazij, škof in cerkveni učitelj; 
19.00 za hčer Majo 
 
ČETRTEK, 3.5., 
Filip in Jakob ml., apostola; 
19.00 za hčer Darjo z družino 

Molitev tedna  
 

MOLITEV o domišljiji  
Gospod Bog,  
naj se ne bojimo domišljije  
in naj je ne jemljemo kot  
znamenje slabosti.  
Lahko je zelo modro,  
da vnaprej vidimo,  
kaj bi lahko bili  
ali kaj bi lahko storili.  
Domišljija je lahko zibelka  
velikih uspehov.  
Prosimo te, naj bo naša  
domišljija uspešna.  
Ti jo izpopolni in jo uresniči,  
da bo v službi ljudi in  
tvojega kraljestva  
ter v blagor stvarstva.  
Razsvetljuj nas,  
da bomo svojo domišljijo  
tako usmerjali,  
da bodo naša dejanja v  
tvojo čast in korist ljudi.  

 

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  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

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!«             (Lk  24,36) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Spoznala sta ga po lomljenju kruha, in 
ko so o tem govorili je sam Jezus stopil 
med nje in jim rekel:" Mir vam bodi! 
Jaz sem ne bojte se!" Vznemirili so se, 
prestrašili in mislili da vidijo duha. In 
rekel jim je: "Kaj ste preplašeni in 
zakaj se porajajo dvomi v vaših srcih? 
Poglejte moje roke in moje noge, da 
sem jaz sam potipajte in poglejte 
zakaj duh nima mesa in kosti kakor 
vidite da imam jaz." Ob razmišljanju o 
strahu in neveri apostolov ali je med 
njimi zares Kristus, ki je bil križan sem 
se spomnil in zelo živo dotaknil 
tragedije, ki se je zgodila natančno 
pred 100 leti ko je potonil slavni 
Titanik, ki je veljal za najbolj varno 
plovilo v tistem času. Ravno zaradi te 
prepričanosti, da plujejo z največjim, 
najmogočnejšim parnikom dolgo niso 
verjeli, da so ob trku nasedli. 
Pomembno se mi je vtisnilo v spomine 
podatek, da so v reševalne čolne 
spuščali najprej matere z otroki in 
ženske, in šele nato moške.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitan je ostal na ladji do zadnjega. 
Velikanska-nepojmljiva razlika o 
pojmovanju reševanja v podobni 
nesreči, ko je po sto letih kapitan 
razkošne križarke Costa Concordia med 
prvimi zapustil ladjo in ga ni skrbelo 
kako bodo katastrofo preživeli in se 
reševali mnogi potniki, ki so svoja 
življenja zaupali kapitanu in njegovi 
plovni ekipi. Kaj se je zgodilo z nami 
vsemi v obdobju zadnjih 100 let? Mar 
zares vodijo naše barke ljudje,ki na 
ladjah v nas ne vidijo ljudi? Ali vodijo 
"LADJE" izključno s preračunljivostjo 
gmotnega zaslužka? Je mar upravičeno 
izginilo zato v nas upanje in zaupanje v 
vrednote, ki so v življenju pomembne, 
ki nam dajejo vero v smisel življenja? 
Vsak od nas se kdaj v življenju znajde 
na TITANIKU, vendar zaradi upanja in 
zaupanja ohrani vero, vero v vrednote 
življenja, vero v dobroto ljudi ki ga  
obdajajo in ki so mu v stiski 
pripravljeni pomagati. Jezus je rekel: 
"Jaz sem, ne bojte se, ne bodite 
preplašeni in naj ne obstojajo dvomi v 
vaših srcih." Mar niso te Jezusove 
besede življenjsko vodilo, da naj bomo 
srčni naj se ne bojimo, naj verujemo in 
verjamemo in predvsem naj zaupamo v 
vse dobro. 
                                       Jože Križan 

 

Leto XII., 
štev. 129, 
3. vel. 
nedelja; 
15.4.2012  

 

3. velikonočna, papeška nedelja   

 Leto XII., 
 štev. 129, 
3. vel. 
nedelja; 

 22.4.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFRIŠKA PRIDIGA ZA VELIKO NOČ 

Na velikonočno jutro so se afriški 
verniki zbrali k maši. Čudili so de, 
zakaj je med cvetjem, ki je krasilo 
cerkev za tako velik praznik, pšenični 
klas. Pšeničnega klasa namreč niso 
imeli za cvetlico, s katero bi krasili 
cerkev. Duhovnik je začel pridigati. 

Bratje in sestre oznanjam vam veliko 
veselje. Aleluja! Zahvaljujemo se 
Gospodu! Naš Gospod je ležal v 
Grobu, a Božja roka je bila nad njim 
in Božji Duh ga je osenčil in je vstal 
od mrtvih ter živi med nami. 

Kako se je to zgodilo? Le nekaj časa 
pred svojim trpljenjem, ko so 
nekateri pogani želeli videti Kristusa, 
je Gospod rekel. »Če pšenično zrno 
ne pade v zemjo in ne umre, ostane 
samo, če pa umre, obrodi obilo 
sadu!« 

Takrat je duhovnik vzel v roke 
pšenično zarno. Ali vidite? Najbrž ne, 
ker je tako majhno. To je pšenično 

zrno. Podobno Jezusovega božanstva 
niso zlahka videli med njegovim 
trpljenjem. Pridigar je sedaj vzel v 
roke steblo s pšeničnim klasom ter 
nadaljeval. »Vsi poznamo razliko med 
pšeničnim zrnom in klasom, čeprav 
oboje imenujemo z istim imenom – 
pšenica. Vsi tudi vemo, da je bil ta 
veliki klas nekoč majhno pšenično 
zrno, ki je bilo posejano v zemljo. To 
je zgovoren primer, kaj lahko stori 
Bog.« 

Pšenični klas predstavlja Vstalega 
Zveličarja. Ko je Kristus vstal od 
mrtvih, ni bil več tak, kakor je bil 
prej. Njegovo telo je bilo 
poveličano in razlika med 
Jezusovim telesom pred vstajenjem 
in po njem je velika – večja kot je 
razlika med pšeničnim zrnom in 
klasom. Toda kakor je zrel klas isti, 
kot je pšenično zrno, tako je Vstali 
Kristus isti Božji Sin in Marijin sin, 
kakor je bil pred vstajenjem. 

Pa še ena stvar: cvetni prah cvetlic 
pada na grobo svilo. Podobno Kristus 
pošilja moč Svetega Duha na 
kristjane, kot vidite ta zrna, pokrita s 
cvetnim prahom. Ne dvomite, gotovo 
bodo vzklila. Z isto gotovostjo 
verujte, da bomo vsi, ki smo bili 
krščeni v Kristusa, deležni slavnega 
vsajenja samega Jezusa, zaradi 
Svetega Duha, ki prebiva v nas. 

 

Božo Rustja 

Naša oznanila 
 
� Ob velikonočnem prazniku 
prisrčno voščimo vsem vam dragi 
župljani, naj nas Kristusova zmaga 
nad smrtjo navdihuje v 
vsakodnevnem življenju. 
 
� Danes obhajamo 3. velikonočno 
ali papeško nedeljo. Minuli teden je 
bil v življenju Cerkve v znamenju 85. 
rojstnega dne Benedikta XVI. in 
sedme obletnice njegove izvolitve za 
naslednika apostola Petra. In zato se 
danes še s toliko večjo radostjo 
spominjamo teh pomembnih 
jubilejev in molimo za svetega očeta,  
da bi še naprej varno vodil našo 
skupno barko – Cerkev.  
 
� Danes vstopamo v »Teden 
molitve za nove duhovne poklice«, 
ko bomo še posebej molili 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 
primanjkovanja dušnih 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.  
 
� Danes se prisrčno zahvalimo 
upokojenemu gospodu župniku 
Antonu Žerdinu iz župnije Maribor-
Sv. Rešnje Telo, ki je danes med 
nami namesto našega domačega 
gospoda župnika, ki vodi slovesnost 
ob župnijskem prazniku v župniji Sv. 
Jurij ob Pesnici. Gospod Žerdin, Bog 
Vam povrni za Vašo pomoč in vedno 
dobrodošli med nami! 
 
� 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: 
170 EUR; Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za vašo pomoč! 
 
 


