
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 

  »Tudi mi gremo s teboj!«  (Jn  21,3) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
 
Simon Peter je rekel učencem -
prijateljem: "Ribe grem lovit". 
Odgovorili so: »Tudi mi gremo s 
teboj.« Ţal tisto noč niso nič ujeli. Ko 
se je ţe danilo in so prihajali proti 
obali je Jezus stal na bregu in jih 
vprašal: "Otročiči, imate kaj jesti?" 
Odgovorili so: »Ne!« »Vrzite mreţo 
na desno stran čolna in boste našli.« 
Storili so tako in napolnili mreţo, da 
so jo komaj privlekli do obale. Ko 
stopijo na suho zagledajo ţerjavico in 
ribo na njej ter kruh. Jezus jim veli: 
"Prinesite ribe, ki ste jih ujeli in 
pridite jest." Nobeden ga ni upal 
vprašati kdo je, kajti vedeli so, da je 
gospod. 
Jezusovo tretje prikazanje bom v 
nekaj besedah poskusil prenesti v 
naše vsakdanje ţivljenje. Velikokrat 
se znajdemo v brezupni situaciji, ko 
se zelo trudimo in smo pravzaprav 
prepričani, da nam mora  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uspeti. Toda ţal vedno ne gre po 
naših predvidevanjih in tako  moramo 
MREŢO VREČI NA DESNO STRAN. To 
pomeni, da moramo storiti tako, kot 
Jezus ţeli, čeprav je to včasih za nas 
teţko in naporno. Tako se v nas 
dejanja Jezusa in njegove besede 
poveţejo z našim konkretnim 
ţivljenjem. Počasi naše oči 
prepoznajo kar je rekel in nam storil. 
In takrat nas preplavi neizmerno 
veselje. Ko smo pri evharistiji lahko 
slišimo njegov poziv: "Pridite jest". 
Ne vprašamo »Kdo  si?« ker vsi vemo, 
da je Gospod. Po jedi Jezus trikrat 
vpraša Simona Petra: "Simon, ali me 
ljubiš?" Ko mu Peter na tretje 
vprašanje odgovori, "Gospod, ti veš 
da te ljubim", Jezus pa Simonu Petru: 
"Pasi moje ovce". Resnično, resnično  
povem ti: "ko si bil mlajši si se odločil 
kot si hotel ti in hodil koder si sam 
ţelel, ko pa ostariš, te morajo drugi 
oblačiti, in odvedejo te kamor nočeš. 
Nato mu je dejal: "Hodi za menoj." 
Gospod, nisem vreden tvoje ljubezni, 
a ti poznaš moje srce in veš kako zelo 
te ljubi. Ko nekdo iskreno izjavlja da 
ljubi, to pove šepetajoče in včasih 
jecljaje. Pomembno je, da v ljubezni 
najdemo moč, vero, upanje in 
ljubezen.                   Jože Križan 
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    3. Velikonočna nedelja  
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ZGODBA O ŽELJAH  
 
Zgodilo se je pred davnimi časi, v 
prvih dneh, ko so bila še vsa 
zemeljska bitja v obliki zarodkov. 
Bog je nekega popoldneva sklical vse 
male zarodke in jim rekel: “Vsakemu 
od vas bom dal tri stvari, ki si jih 
najbolj ţelite. Prihajajte k meni 
eden po eden in prosite za katero 
koli tri stvari, ki bi jih radi, in dal 
vam jih bom.” 
 
Pribliţal se mu je prvi majceni 
zarodek in rekel:”Bog, rad bi imel 
roke in noge v obliki lopat, tako da bi 
si lahko izkopal varen dom pod 
zemljo, in rad bi imel ostre prednje 
zobe, da bi lahko ţvečil travo.” 
In Bog je rekel:”Dobro, pojdi in bodi 
svizec.” 
 
Pribliţal se mu je naslednji majceni 
zarodek in rekel:”Bog, rad imam 
vodo, zato, bi rad imel gibljivo telo, 
tako, da bi lahko plaval v njej. Rad bi 
tudi dihal pod vodo s škrgami in rad 
bi ustroj, ki bi me pod vodo ohranjal 
toplaga ne glede na temperaturo 
vode.” In Bog je rekel:”Dobro, pojdi 
in bodi riba.” 

Bog je tako obdelal vse zarodke, 
dokler ni ostal samo še eden, ki je bil 
posebno srameţljiv – morebiti prav iz 
tistih bibličnih razlogov, ki so tako 
nenavadni. Tako plašen je bil, da je 
Bog moral stopiti k njemu in 
vprašati:” V redu, poslednji zarodek 
mali, katere tri stvari bi rad?” 
Odgovoril mu je:” No, ne bi bil rad 
videti domišljav ali kaj podobnega. 
Ni, da ne bi bil…. hm … hvaleţen, ker 
obstajam. Ampak, ampak spraševal 
sem se, če bi mogoče… če Ti ne bi 
imel nič proti… lahko bi ostal točno 
tak, kakršen sem – zarodek. Mogoče 
bi Te lahko kdaj pozneje, ko bom 
vedel, katere tri stvari bi resnično 
rad, vprašal zanje… Ali mogoče… če 
bi Ti rad, da nekaj postanem, mi 
lahko daš tiste tri stvari, za katere 
misliš, da jih potrebujem.” 
 
Bog se je nasmehnil in rekel:”Ah, ti si 
človek. In ker si se odločil, da boš 
ostal v obliki zarodka, ti bom dal 
oblast nad vsemi drugimi bitji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naša oznanila  
  

  Od 13. do 21. aprila v Cerkvi na 
Slovenskem obhajamo Teden 
molitve za nove duhovne poklice. 
Nekateri naši ţupljani so tako ţe 
sprejeli odločitev za redno dnevno 
molitev za duhovne poklice, v okviru 
posebne molitvene zveze. Tisti, ki se 
ţelite pridruţiti se javite pri naši 
ţupnijski animatorki za duhovne 
poklice Vladki Arnuš.  Danes bo 
srečanje molivcev v Mariboru, 
začetek bo v stolnici ob 15. uri. 
Zaključna sv. maša bo v Alojzijevi 
cerkvi ob 17.15h. Molitve in dogodki 
za prebujanje duhovnih poklicev se 
bodo vrstili ves teden od 14. do 21. 
aprila. Med njimi posebej 
izpostavimo sv. mašo v četrtek, ki jo 
bo vodil g. nadškof metropolit dr. 
Marjan Turnšek. Po njej bo za vse 
srečanje v škofijski avli, kjer se bomo 
lahko z nadškofom pogovorili o tem 
perečem duhovnem področju. 
Vabljeni! 
 
 Danes ob 15h bo v mariborski 
stolnici Dekanijski pastoralni dan (v 
povezavi s srečanjem za molivce za 
nove duhovne poklice). Poleg članov 
ŢPS je vabljen vsak ţupljan, ki bi rad 
na svoj način prispeval k rasti naše 
mlade ţupnije. Kot sklep dneva bo ob 
19.30 v Škofijski avli monodrama 
Gregorja Čušina z naslovom »Vera 
levega razbojnika«. Vabljeni! 
 
 V soboto 20. 4. 2013 ob 17h bo v 
naši ţupnijski cerkvi ţe 
tradicionalna Dobrodelna revija 
pevskih zborov v organizaciji 
Delavsko prosvetnega društva 

»Svoboda« Pobreţje. Pol ure pred 
prireditvijo bo večerna sv. maša (ob 
19h sv. maše zato ne bo!) Vabljeni! 
 
 Jutri v ponedeljek 14.4.2013 ob 
19h bo v Domu Krajanov 1. redna 
seja Ţupnijskega gospodarskega 
sveta in ključarjev. Člani vzemite 
vabila v zakristiji. Vabljeni! 
 
 V soboto 8. junija 2013 bo 
ţupnijsko romanje na goro Oljko, 
sledi obisk podruţne cerkve bl. škofa 
Slomška v Zgornji Rečici (nad Laškim) 
kjer bo tudi sv. maša, nato bo kosilo 
v Domu sv. Joţef nad Celjem in kot 
sklep še popoldanski obisk celjske 
stolnice, kjer bomo imeli večernice. 
Cena prevoza je 15 eur. Prijavite se 
čim prej!   
 
 Kot ste opazili nadaljujemo z 
gradbenimi deli. V prihodnjih dnevih 
bomo zaključili še zadnje detajle na 
fasadi in zunanjosti in tako 
preprečili, da se naši cerkvi in 
ţupnijskemu domu zaradi 
»nedokončanih malenkosti« ne bo 
povzročala škoda. Prosimo vas za 
vašo dobrosrčnost, da bomo lahko 
dela čimprej tudi plačali.  
 
 Nabirka pretekle nedelje: 

330 eur; 
Bog vam povrni! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sv. maše so v cerkvi   
 
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 14.4., 
Lidvina, devica; 
9.30 + starši Mihael in Marija 
Dominko, ter oče Franc Osenjak in 
+ sorodniki (darovala druţina   
                  Mlakar);  
 + starši Rantuša  
             (darovala druţina Rantuša) 

 
PETEK, 19.4.,  
Leon IX., papeţ; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše  
            ţupnije 

 
SOBOTA,20.4., 
Teo, misijonar in škof; 
SV. MAŠA BO IZJEMOMA OB 16.30, 
NATO DOBRODELNI KONCERT  
PEVSKIH ZBOROV  
16.30  - za mir na svetu in v dušah   
    (darovala gospa Marta Nikitenko) 

 
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 21.4., 
Anzelm, škof in cerkveni učitelj; 
9.30 + Ana Knupleţ  

 
PETEK, 26.4.,  
Marija, Mati dobrega sveta; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše  
            ţupnije 

 
SOBOTA,27.4., 
Cita, dekla in devica; 
16.30  + Marija Zdolšek (darovala  
                       gospa Marija Juneţ) 
 
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 28.4., 
Peter Chanel, duhovnik in 
mučenec; 
9.30 + starši Kolenko (darovala   
                     druţina Rojko) 

 Molitev tedna 
 

 
Raduj se, Kraljica nebeška  
(v velikonočnem času  
namesto Angel Gospodov) 
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, 
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, 
aleluja, 
je vstal, kakor je rekel, aleluja, 
prosi za nas Boga, aleluja. 
Veseli in raduj se, Devica Marija, 
aleluja, 
ker je Gospod res vstal, aleluja. 
 
Molimo.  
Vsemogočni Bog, z vstajenjem 
svojega Sina Jezusa Kristusa si 
razveselil človeštvo. Po priprošnji 
njegove deviške matere Marije naj 
doseţemo veselje večnega ţivljenja. 
Po Kristusu, našem Gospodu.  
Amen. 
 
 
 
 

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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
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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