
Sv. maše v mesecu maju  
 
 

Sv. maše  so do nadaljnjega  
redno v novi cerkvi;  

šmarnice brez sv. maše in redni 
verouk je v Domu krajanov.  

VABLJENI! 
 

*** 
 

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

            + starši in brat  
 
   PETEK, 13.5., 

Fatimska Mati Božja; 
18.00 – šmarnična pobožnost pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 – župljani in dobrotniki in naše 
župnije  
 
SOBOTA, 14.5., 
Bonifacij, mučenec;   
18.00 – molitev sv. rožnega venca 
19.00 + Mirko Ulčnik ml. (5. obl.), 
Jožef Bombek st. (13. obl.) 
 
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 15.5.,  
Zofija, mučenka;  
9.30 + starši Soko (4. obl.),  
    in + starši Matičič Soko  
 

   PETEK, 13.5., 
Bernardin, duhovnik; 
18.00 – šmarnična pobožnost pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 – župljani in dobrotniki in naše 
župnije  

Molitveni kotiček  
 
 

O Sveta Trojica,   
zahvaljujemo se Ti, da si Cerkvi podarila 
papeža Janeza Pavla II. 
in omogočila, da so v njem zasijali 
nežnost Tvojega očetovstva, 
slava Kristusovega Križa 
in žar Duha ljubezni. 
V popolnem zaupanju v  
Tvoje neskončno usmiljenje 
in Marijino materinsko priprošnjo, 
nam je zapustil živo podobo Jezusa 
Dobrega Pastirja 
in pokazal na svetost 
kot vrhunsko merilo vsakdanjega 
krščanskega življenja 
ter kot pot do večne združitve s Teboj. 
Na njegovo priprošnjo nam po Svoji volji 
podari milost, 
za katero Te prosimo 
v upanju, da bo sedaj že blaženi papež 
Janez Pavel II. kmalu prištet 
med Tvoje svetnike in svetnice. 
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 
 

 

 »O kakšnih rečeh se pogovarjata?« 
                                                     (Lk 24,17) 

                                              
 
 
 

Beseda o Besedi 
 

Dragi prijatelji! 
 
Lep cvetoči mesec maj, ki ogreva naša 
srca, je Cerkev posvetila naši Božji 
Materi Mariji, ki s svojo materinsko 
roko bedi nad nami, da ne skrenemo s 
poti, na katero nas vabi njen Sin, od 
mrtvih vstali Zveličar.  
 
Ko je Jezus umrl, se je za učence 
začelo obdobje negotovosti in 
neskončnega čakanja, saj se jim je 
sesul svet njihovih sanj, da je Jezus 
tisti, ki bo rešil in obnovil Izrael. Jezus 
je vedel in tudi sedaj ve, da smo ljudje 
omahljivi in vse prehitro obupamo ter 
se vrnemo na stare in pogosto slabe 
poti. Tudi v današnjem času marsikdo 
ne prepozna Jezusa, tako kot  govori 
današnji evangelij, kljub temu da je 
Jezus ves čas ob nas.  
 
Dobre prijateljice so se po dolgem času 
dobile na kavi. Njihovo razpoloženje ni 
bilo nič kaj veselo in spomladansko.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prva je bila vsa zaskrbljena, saj so ji pet 
let pred upokojitvijo sporočili, da se 
njeno delovno mesto ukinja. Kje naj išče 
novo delovno mesto v času recesije? Kako 
bodo vzdrževali hišo, avtomobila in 
sinova študenta? Druga ji je odvrnila, da 
je preveč razvajena, naj pogleda, kako 
ljudje živijo, v kakšni revščini, samo da 
imajo zdravje pa imajo vse! Poglej njo, 
ki je že skoraj vse prihranke zdajala za 
kiropraktike, ruske in kitajske 
diagnostične postopke. Tretja je 
odgovorila, da je potrebno najprej vse 
stvari urediti v glavi – se umiriti, se 
znebiti stresa in poiskati dobrega 
psihoterapevta. Četrta je potožila, da ob 
njenih slabih odnosih z možem in stresni 
službi ne pomaga ne terapevt ne 
pomirjevala. Med njihovim modrovanjem 
je k mizi prisedel gospod in povedal, da 
si ni mogel kaj, da ne bi slišal njihovega 
pogovora. »Res imate veliko skrbi in 
težav! Ampak nekaj bistvenega ste 
spregledale. Vse to ste si naložile same 
na svoja ramena. Pozabile ste, da si je 
Jezus naložil naše grehe in skrbi nase, 
umrl na križu, bil v grob položen in tretji 
dan vstal od mrtvih, da je bil prerok, 
mogočen v besedi in dejanju pred Bogom 
in vsem ljudstvom.« Niso ga prepoznale, 
in ko so spregledale, je že izginil izpred 
njih. Takrat so se zavedle velikanske 
obdarovanosti in se odpravile v bližnjo 
cerkev k Njemu, ki je neskončno dober in 
usmiljen!                             Milan Robar   

Leto XII., 
štev. 79, 
3. Velik. 
nedelja 
8.5.2011  

 

3. Velikonočna nedelja 

 Leto XII., 
 štev. 79, 
3. Vel.  
nedelja   
 8.5.2011 



SLOMŠKOVE DROBTINICE  
 

SLOMŠEK KONČUJE POSLANSTVO 
SPIRITUALA V BOGOSLOVJU 
 
V mesecu aprilu smo v našem 
Slomškovem glasu pustili Slomška na 
Hrvaškem. V Zagrebu se je želel 
sestati z Ljudevitom Gajem – 
izdajateljem »Ilirskih novin«. Žal 
Ljudevita ni bilo doma, zato se je 
sestal z njegovimi preporodovci, ki so 
ga navdušeno sprejeli kot ILIRA IZ 
KORUŠKE. 
 
Iz Zagreba se je vračal preko 
Ljutomera, kjer so ga po kosilu na 
Kamenščaku povabili v kaplansko 
klet. Toplo mo je bilo pri srcu, ko se 
je v kleti spomnil, kako je na 
Bizeljskem vodil goste v gorice 
»gledat, če čepek še drži«. Nato je 
pot nadaljeval preko Ptuja do rodne 
Ponikve. Tu je obujal spomine na 
čase, ko je kot deček pasel živino in 
imel prve »pridige«. Na Slomu je 
takrat gospodinjila vdova po bratu 
Jožetu, ki pa se za Slomška ni 
zanimala. 
 
Slomškovi potopisi so zelo zanimivo 
branje in pomagajo pri osvetlitvi 
njegove vsestranske osebnosti. 
Prometna sredstva so v tistem času 
bila v Evropi slabo razvita, zato je 
popotnik bistrega duha in odprtih oči 
lahko temeljito vsrkal v sebe popotna 
doživetja in vtise ter sklepal nova 
poznanstva. Slomšek je zelo cenil 
telesno gibkost, katero je ohranjal s 
sprehodi, potovanji, skratka z 
gibanjem na svežem zraku. Kot 
kaplan, župnik in kasneje celo kot 
škof je hodil po svojih poteh mimo  
 

zglajenih cest, mnogokrat daleč v hribe 
in oddaljene kraje. 
Slomšku tudi službe spirituala v 
celovškem semenišču ni bilo dano 
opravljati daljše obdobje. Že aprila 
1830 so mu ponudili kanonikat. 
Nekoliko je razmišljal in naposled, 
sicer mamljivo ponudbo, zavrnil v 
duhu: »Ne kliči, če nisi klican, bodi 
stanoviten na mestu, kamor  te je 
postavila Božja previdnost.« Vabili so 
ga tudi farani Nove Cerkve po smrti 
Jakominija. Ta služba je Slomška zelo 
mikala, a se ji je odrekel, ker se je 
bal, da bi ga prošnja faranov preveč 
vezala, ko bi jih moral kdaj bolj trdo 
prijeti. 
Kaj je Slomšku narekovalo, da je po 
devetih letih delovanja v Celovcu 
zaprosil za mesto v Vuzenici ni 
zapisano. Verjetno se ni počutil 
prijetno obkrožen s policijskimi 
ovaduhi, ki so spremljali vsako njegovo 
besedo. Sumničili so ga, da je 
panslavist, kar je bilo tedaj, ko je 
vladal cesar Franc – nenaklonjen 
nenemškim narodom, velik greh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najbrž pa je Slomšek znova zahrepenel 
po delovanju v preprostem 
podeželskem okolju, med preprostimi, 
poštenimi in iskrenimi ljudmi, kot v 
časih, ko je začel svojo dušnopastirsko 
pot. Prihodnjič bomo skupaj z njim v 
Vuzenici. 

Jože Križan  

NAŠA OZNANILA  
  

 

 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 živel med gobavci in 
jim pomagal v njihovi takrat še 
neozdravljivi bolezni - vabljeni. Za 
birmance je udeležba 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 križi v Počehovi in 
sicer letos eno uro pred večerno sv. 
mašo, to se pravi ob 18h. Prisrčno 
vabljeni.  
 

 Danes vstopamo v teden molitve 
za nove duhovne poklice. Naj bodo 
naše molitve usmerjene v ta namen, 
saj vemo – če ne bo duhovnikov – 
zastonj gradimo in obnavljamo 
cerkve.  
 

 V četrtek po večerni sv. maši v 
novi cerkvi bo srečanje za starše 
birmancev, prisrčno vabljeni! 

 Za nami je prvi četrtek, petek 
sobota in nedelja, ko smo molili 
ustaljene pobožnosti. Prisrčno se 
vam zahvalimo za vaše darove, za 
katere se še posebej priporočamo, 
saj postopno nadaljujemo z gradnjo. 
Do zime bi radi dokončali župnijski 
dom, da bomo tako omogočili 
nemoteno pastoralno delo v novih 
prostorih in uredili stalno stanovanje 
za gospoda župnika in njegove 
sodelavce. Zelo vas prosimo in se 

zahvalimo za vašo pomoč, Bog vam 
povrni.   
 

 Prihodnjo nedeljo vas vabimo na 
Gorco (Sv. Peter nad Mariborom), 
ko bo naš gospod župnik skupaj z 
našimi mladimi ob 18h obhajal sv. 
mašo s šmarnično pobožnostjo in 
naše sosede v sosednji župniji sv. 
Peter prosil za pomoč pri gradnji 
naše nove cerkve, vabljeni!  
 

 Hvala vsem, ki ste v tem tednu 
pomagali pri delih v župnišču, in 
vsem, ki ste tako lepo pripravili 
slovesnost zlate poroke družine 
Krajnc.  
 

 Bog vam povrni za vaše darove: 
2. velikonočna nedelja: 230 EUR; 

zlata poroka  225 EUR; 
 

Pred nami je nadaljevanje del na 
naši župnijski cerkvi, fasada in 

zaključna dela v župnišču. 
Zelo se priporočamo za pomoč, Bog 

povrni! 
 

Naši dragi rajni 
 

Poslovili smo se od pokojnega 
Franca Alič,  

rojenega 10.6.1939 na Jesenicah, 
na zadnje stanujočega  

Cesta Proletarskih brigad 61, 
Maribor. 

Gospod daj mu večni pokoj, 
in večna luč naj mu sveti; 
naj počiva v miru, amen    

 
 
 

 
 
 

 


