
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Evangelij tretje velikonočne 
nedelje govori o dveh emavških 
učencih. V glavnih obrisih 
moramo imeti pred očmi ta 
dogodek. Velikonočno popoldne 
je: dva Jezusova učenca se 
vračata v svojo vas, razočarana 
zaradi konca njunega Učitelja. V 
določenem trenutku se jima 
pridruži tretji moški. Jezus je, a 
onadva ga ne prepoznata. Pomaga 
jima spoznavati pomen preteklih 
dogodkov v luči Pisem. Pridejo v 
vas, tujca prosita, naj ostane z 
njima, in medtem ko je razlomil 
kruh, se njune oči odpro in ga 
prepoznata, toda on izgine izpred 
njunih oči. Tedaj rečeta drug 
drugemu: »Ali ni najino srce 
gorelo v nama, ko nama je po 
poti govoril in odpiral Pisma?« 
Prav ta evangeljski odlomek 
želimo vzeti kot izhodišče: Pisma. 
Dva načina sta, kako se lahko 
približamo Svetemu pismu. Prvi 
je ta, da jemljemo Sveto pismo 
kot staro knjigo, polno verskih  

 

 

 

 

 

 
modrosti, moralnih vrednot in 
tudi poezije. Obstaja pa še drugi, 
precej bolj zahteven način, 
kako se približati Svetemu 
pismu: verovati, da vsebuje živo 
Božjo besedo za nas. Da je 
»navdihnjena« knjiga, ki so jo 
sicer pisali ljudje z vsemi svojimi 
omejitvami, toda pod 
neposrednim posredovanjem 
Boga. Govori človeku vseh časov, 
razodeva mu smisel življenja in 
smrti. Predvsem pa mu razodeva 
Božjo ljubezen. Če bi bila vsa 
Sveta pisma na svetu, je rekel sv. 
Avguštin, v kakšni naravni 
katastrofi uničena in bi ostal le en 
sam izvod in tudi ta bi bil tako 
poškodovan, da bi lahko prebrali 
le še eno samo stran in na tej 
strani le eno samo vrstico; če bi 
bila ta vrstica iz prvega 
Janezovega pisma, kjer piše: »Bog 
je ljubezen«, bi bilo vse rešeno. 
Kajti vse Sveto pismo je povzeto 
tukaj. Vse je eno samo 
ljubezensko pismo, ki ga Bog 
pošilja človeštvu.    
                        R. Cantalamessa 
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3. Velikonočna nedelja  
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Šmarnična pobožnost 

 
Začetki šmarnične pobožnosti 
gotovo segajo že pred leto 1815, 
ko je papež Pij VII. pobožnost 
meseca maja potrdil in obdaril z 
odpustki. S pobožnostjo, ki so jo 
poimenovali Marijin mesec, so 
začeli v Rimu, od koder se je 
hitro razširila po vsej Italiji, 
Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je 
nadomestila praznovanje ob 
poganskem »majskem drevesu« 
(Maibaum). Tudi v Sloveniji so jo 
z veseljem sprejeli. Prve 
šmarnice so imeli v ljubljanskem 
semenišču na pobudo 
četrtoletnika Jerneja Lenčka leta 
1851. Za šmarnično branje so 
imeli prevod iz francoščine Mesec 
Marije. Majska ljudska pobožnost 
v čast Mariji je dobila ime 
šmarnice po naslovu šmarnic 
Janeza Volčiča iz leta 1855. 
Branje je imelo preprost naslov 
Šmarnice Mariji naši Materi 
darovane. Ime pobožnosti tako 
izvira iz imena cvetic, ki maja 
najlepše cvetijo in so jih prinašali 
k Mariji, po nekaterih virih pa bi 
lahko bilo povezano tudi z 
Marijinima praznikoma, ki so ju 
ponekod imenovali tudi veliki in 
mali šmaren. Šmarnice smo 
Slovenci hitro vzeli za svoje in se 
zbirali ob Mariji, še preden je bilo 
leta 1855 napisano prvo 
šmarnično branje. Bogoslovec 
Davorin Trstenjak je iz 

francoščine leta 1842 priredil 
molitvenik Mesec Marije. V knjigi 
je bilo 31 premišljevanj in na 
koncu še opis nekaterih Marijinih 
božjih poti. Trstenjakov namen je 
bil navdušiti Slovence za novo 
pobožnost. Knjižica je bila kmalu 
razprodana in je bila leta 1856 
ponatisnjena. Istega leta so začeli 
z redno dnevno šmarnično 
pobožnostjo v ljubljanski stolnici. 
List Zgodnja Danica je pobožnost 
natančno popisal.  

Tudi v mariborski stolnici so 
hitro potem, ko je bl. škof 
Slomšek prenesel sedež škofije v 
Maribor, začeli majsko Marijino 
pobožnost. 
Šmarnična pobožnost se je začela 
hitro širiti. Ljudje se niso zbirali 
samo v cerkvah, ampak tudi po 
vaških kapelah. Ponekod so 
postavili šmarnične oltarčke tudi 
po domačih hišah. Kjer niso imeli 
vaških kapel, so sezidali nove, 
posvečene Mariji. Najbolj znan 
primer je v župniji sv. Petra pri 
Mariboru. Tam je že leta 1854 
takratni župnik Marko Glaser 
goreče priporočal šmarnično 
pobožnost. Ker je bilo ljudem iz 
bolj oddaljenih krajev težko 
vsak dan prihajati v cerkev, so 
že naslednje leto sezidali po 
vaseh devet Marijinih kapelic, 
kjer so imeli sami vsak večer 
šmarnice. Zadnji majski dan so 
se zbrali ob kapelicah v večjem 
številu in v procesiji odšli k 



sklepni pobožnosti v župnijsko 
cerkev. Šmarnična pobožnost se 
je ohranila do današnjih dni. Z 
razmahom šmarnične pobožnosti 
se je pokazala potreba po 
šmarničnem branju in primernih 
pesmih. Prav v času razširjanja 
majske pobožnosti je slovensko 
slovstvo dobilo največ nabožnih 
pesmi. Res niso bile vse 
umetniške, a so s primerno 
melodijo vernikom segle globoko 
v srce. Pesmi so začeli zbirati v 
zbirke in jih izdajati v obliki 
pesmaric. Prvo takšno zbirko je 
izdal duhovnik Blaž Potočnik leta 
1827. Zaradi velikega zanimanja 
so jo morali trikrat ponatisniti. 
Podoben ustvarjalni zagon je bil 
viden tudi na področju besedil, ki 
so jih brali vsak dan. Jože  Jerše, 
ki je kar 38 let zapovrstjo pridigal 
šmarnično pobožnost v Ljubljani, 
je izdal šest knjig šmarnic. Ob 
opisovanju Marijinega življenja in 
kreposti so se pisci največkrat 
dotaknili Marijinih božjih poti in 
splošnih verskih vsebin. Imamo 
tudi nekaj evharističnih šmarnic. 
Prve je leta 1927 izdal domžalski 
župnik France Bernik, zadnje pa 
je napisal p. Anton Nadrah. Na 
voljo so tudi besedila šmarnic za 
otroke. 

Naša oznanila  
 
 Današnja nedelja je prva v 
mesecu maju, Bog vam povrni za 
vaše darove za našo župnijo! 

 Z vstopom v mesec maj se 
začenjajo šmarnice. K 
šmarnicam se bomo zbirali ves 
mesec maj pri večerni sv. maši 
ob 19h – posebej vabljeni naši 
veroučenci, prvoobhajanci in 
birmanci ter starši.   
 

 

 Pri nas še vedno obstaja lepa 
tradicija, da se v majniku zbiramo 
pri šmarnicah tudi ob Črnčičevem 
križu v Počehovi. To tradicijo 
bomo nadaljevali tudi letos. 
Bomo pa prestavili dan našega 
zbiranja, ki bo po novem vsako 
soboto ob 18h, prisrčno 
vabljeni!  
 
 Kot smo že večkrat poudarili 
je stiska, ki jo doživlja naša 
župnija, naša nadškofija in 
skupaj z nami vsa Cerkev na 
Slovenskem priložnost, da 
gradimo naše življenje na veri v 
Boga in da si med seboj bolj 
pomagamo, kot smo si morda 
doslej.  
Blaženi škof Slomšek je mogočen 
priprošnjik za ves naš narod. 
Prav je, da ga prosimo tudi mi 
njegovi župljani, naj nam 
pomaga v naši stiski, ki se zdi 
nerešljiva - a ne pozabimo, Bogu 
ni nič nemogoče. Zato danes 
ponovno začenjamo s Slomškovo 
devetdnevnico, ki jo namenjamo 
za našo župnijo, še posebej za 
rešitev naše še nedograjene 
Slomškove cerkve. 9. maja 2014 



je bila na okrajnem sodišču v 
Mariboru razpisana prva dražba 
naše cerkve. Naj bo naša 
molitev kakor ščit in klic k Božji 
pomoči, brez katere se iz stiske, 
ki nas je doletela, sami ne bomo 
rešili. Bog nam pomagaj! 
 
 Danes vstopamo v teden 
molitve za nove duhovne 
poklice. Naj bo naša molitev 
kakor rosa iz moči katere bodo 
rasli in se krepili novi duhovni 
poklici tudi iz naše župnije! 
 

 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  
 
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 
4.5., prva v mesecu, Florijan, 
mučenec; 
9.00 + mož in oče Ivan Golob; 
       + Mihael Kovačič 
 
 
PONEDELJEK, 5.5., 
Gotard, menih, škof; 
19.00 + Milan Robar 
(darovala družina Robar) 
 
TOREK, 6.5.,  
Dominik Savio, dijak,  
zavetnik ministrantov; 
19.00 – v priprošnjo za rešitev  
 
SREDA, 7.5.,  
Gizela, opatinja; 
19.00 – v zahvalo  
 

ČETRTEK,  8.5.,  
Bonifacij IV, papež; 
19.00 + Jožef in Štefanija Vrečko 

 
PETEK, 9.5.,  
Izaija, prerok;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
 

SOBOTA , 10.5.,  
Job, svetopisemski mož; 
18.00 – šmarnice pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 + mož Stanislav Soko, 
starši Matičič, sorodniki Jamšek, 
ostalo sorodstvo, + Bogdan 
Srbotnik 

 

 
NEDELJA, 11.5.,   
4. velikonočna nedelja, 
Nedelja Dobrega Pastirja,  
Mamert, škof; 
09.00 + mož, oče in dedek Sandi 
Cekovski (12. obl.) in nečak 
Darko Cekovski (10. obl.) 
 

 

 

 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:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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