
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Božja Beseda 
 

 

 »Jaz sem vrata.« 
                                                       (Jn 10,7) 

                                              
 
 
 

Beseda o Besedi 
 

Ko sem po evangeljskem zapisu 
pripravljal prispevek za Slomškov glas, 
sem v manjšem kraju blizu mesta na 
velikem pašniku dejansko zagledal trop 
ovac, ki so se pridno pasle in se niso 
zanimale za nas mimoidoče. Pa je 
prišel oskrbnik, zaţviţgal in jih z 
dvema besedama pozval, naj pridejo v 
domovanje. Strnile so se in z glasnim 
blejanjem sledile oskrbniku. Vrnile so 
se skupaj z njim skozi glavna vrata, 
skozi katera so se prej podale na 
pašnik. Presenetljivo dobro so poznale 
vodnikov glas, ga ubogale in mu 
sledile. 
Izredno poučen, pomenljiv in spoštljiv 
dogodek povezan z Jezusom kot 
dobrim pastirjem. Glas pravega 
pastirja ovce poslušajo, ker ga 
poznajo, a tudi on pozna njih in jih 
kliče po imenu. Za njim gredo, ker 
vedo, kdo je on, za tujcem, katerega 
glasu še niso slišale, pač ne gredo, celo 
zbeţijo od njega. 
Prilika je bila namenjena farizejem, ki 
niso bili pravi voditelji, poslani od 
Boga, marveč so se sami oklicali za  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
voditelje in učitelje ljudstva. Prilika je 
aktualna tudi za današnje oblike 
druţbenega ţivljenja.  
Ali imamo voditelje, ki poznajo svoje 
ljudstvo, ali voditelji poznajo imena 
svojega ljudstva? Ali ljudstvo pozna 
imena svojih voditeljev ali pa bo zbeţalo 
od njih in iskalo takšne, ki jih bodo 
poslušali in bodo poznali njihova imena? 
Tat ne pride z drugim namenom, kod da 
krade, kolje in pobija. Jezus pa je prišel, 
da bi nam dal ţivljenje, da bi ţivljenja 
imeli v izobilju. Kristus ni le pravi pastir, 
ampak tudi vhod k ovcam; pomeni, da 
kdor hoče biti pravi pastir – voditelj, 
mora sprejeti ta poklic, mora spoznati 
vhod v ta poklic, kot poslanstvo, kot 
vhod do svojega ljudstva. Te ljudi mora 
dobro poznati, se z njimi poistovetiti in 
jih povsem razumeti. 
Jezus je dejal: »Jaz sem vrata, kdor 
vstopi skozi mene, bo zveličan, lahko bo 
hodil noter in ven in bo našel pašo.« 
Našel bo smisel za ţivljenje in bo 
ţivljenje polno ţivel. 
Za zaključek pa še vprašanje nam samim 
– kakšne ovce smo, ali poznamo glas 
svojega pastirja, nas naš pastir kliče po 
imenih, smo mu pripravljeni slediti? 
Seveda smo pripravljeni slediti pastirju, 
saj ni le pravi pastir, je tudi vhod k nam, 
je pravi voditelj, ki je prejel poklic in 
poslanstvo od Kristusa. 
 

Jože Križan 

Leto XII., 
štev. 80, 
4. Vel. 
nedelja; 
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ZA OTROKE IN MLADE 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

SVETI ANGEL 
 
Ob koncu šmarnic otroci med tednom 
zmolijo molitev k svetemu angelu. In 
sicer:  

»ANGELČEK MOJ OB STRANI MI STOJ, 
DA SLADKO ZASPIM IN SE ZRAV 

PREBUDIM.« 
Češčenje svetih angelov je zelo staro in 
med kristjani razširjeno, še posebej 
priljubljeno pa je prav pri otrocih. 
Pospeševali so ga nekateri svetniki, npr. 
sveti opat Bernard (1091–1153). V čast 
svetim angelom je določen tudi poseben 
dan, 2. oktober, ko praznujemo god 
angelov varuhov. Tega je za vesoljno 
Cerkev uvedel papeţ Pavel V. leta 1608. 
Pri nas je najbolj znana molitev k angelu 
varuhu Sveti angel, varuh moj. Običajno 
je to prva molitev, ki se je naučijo 
otroci. Ta prisrčna molitev v verzih ima 
svoje korenine ţe v srednjeveških 
molitvah, nastalih med 11. in 13. 
stoletjem. Takole se glasi ta stara 
molitev: 

ANGEL BOŢJI, VARUH MOJ, 
PO VIŠJI DOBROTI SEM VAROVANEC TVOJ. 

RAZSVETLJUJ IN VARUJ ME, VLADAJ IN 
VODI ME. AMEN. 

Nam pa je najbolj poznana tale: 
SVETI ANGEL, VARUH MOJ, 
BODI VEDNO TI Z MENOJ, 

STOJ MI NOČ IN DAN OB STRANI, 
VSEGA HUDEGA ME BRANI. 
PRAV RISRČNO PROSIM TE, 

VARUJ ME IN VODI ME. AMEN. 

Ali se zavedamo, da je vsakemu izmed 
nas dan sveti angel kot spremljevalec v 
ţivljenju? Ali ni prijetna zavest, da nam 
stoji ob strani nebeški poslanec, ki nam 
svetuje v trenutkih dvoma in nas varuje v 
ţivljenju? Spomnimo se tudi Jezusovih 
besed, naj ne zaničujemo katerega od 
malih, kajti »njihovi angeli v nebesih 
vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki 
je v nebesih« (Mt 18, 10). 
Lepo je, da to molitev molimo vsako 
jutro in vsak večer, pa tudi preden se 
odpravimo na potovanje. Prav tako je 
dobro, da starši zvečer otroke, preden 
zaspijo, pokriţajo in z njimi zmolijo vsaj 
Sveti angel. Otrokom se bo ta starševska 
toplina vtisnila v spomin, ki jih bo 
spremljal vse ţivljenje. Malčkom bo 
molitev, v kateri prosimo za boţje 
varstvo, vlila gotovost in preganjala 
strah. Pa še misel ob preprosti molitvi k 
svetemu angelu. Blaţeni papeţ Janez 
XXIII., ki je kot apostolski nuncij deloval 
tudi v Turčiji in Bolgariji, kjer so 
katoličani manjšina, se je rad zatekal k 
angelu varuhu. Zlasti pred kočljivimi 
srečanji je prosil svojega angela varuha, 
naj »stopa« pred njim in naj »obišče« 
angela varuha tistega človeka, h 
kateremu je namenjen, in »posreduje« 
pri njem. Sam pričuje, da je bilo 
posredovanje takrat, ko je prosil za 
pomoč angela varuha, uspešnejše.  
 
 
 
 
 
 
                    

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. Za birmance je udeleţba 
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.  
 
 Današnja nedelja je nedelja novih 
duhovnih poklicev. Po vsem svetu 
danes Cerkev še na poseben način 
moli za nove duhovnike, redovnike, 
redovnice in misijonarje. Naj bodo 
naše molitve usmerjene v ta namen, 
saj vemo – če ne bo duhovnikov – 
zastonj gradimo in obnavljamo 
cerkve.  
 
 Na današnjo nedeljo vas vabimo 
na Gorco (župnija Sv. Peter nad 
Mariborom), ko bo naš gospod ţupnik 
skupaj z našimi mladimi ob 18h 
obhajal sv. mašo s šmarnično 
poboţnostjo in naše sosede v sosednji 
ţupniji sv. Peter prosil za pomoč pri 
gradnji naše nove cerkve, vabljeni!  
 
 Gospod ţupnik je včeraj z našimi 
mladimi obiskal župnijo Sveče na 
Avstrijskem Koroškem in tam 
slovensko skupnost prosil za duhovno 
in finančno pomoč pri nadaljevanju 
gradnje naše nove cerkve.  
 
 V sredo, 18. maja bo ob 19h sv. 
maša v novi cerkvi in nato redno 
srečanje ŽPS. Člani po sv. maši 
vzemite vabila z zapisniki prejšnje 
seje. Vabljeni! 
 
 V četrtek 19. maja v naši župniji 
ne bomo imeli šmarnic, saj bomo 

vsi poromali  v našo stolnico, ko bo 
ob 19h nadškofova sv. maša ob 
rojstnem dnevu bl. papeţa Janeza 
Pavla II. Prisrčno vabljeni! 
 
  V petek 20. maja po sv. maši ob 
19h gremo z našimi birmanci na 
dneve zbranosti na Dominikov dom 
na Pohorju. Skupaj s starši smo pri 
večerni sv. maši, nato se skupaj 
odpeljemo na Pohorje.  
 
 K neposredni pripravi na 
slovesnost sv. birme, pa spada tudi 
binkoštna devetdnevnica, ki se bo 
začela v soboto 4. junija, ko se bodo 
birmanci s starši in botri ter vso 
občestvo vsak večer zbirali k sv. maši 
ob 19h. Posebej še ko nas bo obiskal 
škof birmovalec, naš nadškof 
metropolit dr. Marjan Turnšek – to 
bo v ponedeljek 8. junija. K 
srečanju smo razen birmancev 
povabljeni vsi ţupljani in veroučenci. 
Birma pa bo na binkoštno nedeljo, 
to je 12. junija ob 11. v naši novi 
cerkvi.  

 
 V torek 7. maja vabljeni na 
monokomedijo »Evangelij po 
Čušinu« v Škofijsko avlo. Prostovoljni 
darovi bodo namenjeni za misijone.  

 
 Hvala vsem, ki ste v tem tednu 
pomagali pri delih v ţupnišču, se 
priporočamo. Ker so dela končno 
stekla, vas prosimo za pomoč, 
posebej, ko bomo v nedeljah, ki so 
pred nami imeli bolj pogosto nabirke 
okrog oltarja, Bog povrni! 
 

 Bog vam povrni za vaše darove: 
3. velikonočna nedelja: 120 EUR; 

 

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

zaključna dela v župnišču. 



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! 
 

*** 
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 15.5.,  
Zofija, mučenka;  
9.30 + starši Soko (4. obl.),  
       + starši Matičič Soko  
       + starši Jamšek   
 

   PETEK, 20.5., 
Bernardin, duhovnik; 
18.00 – šmarnična pobožnost pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 – ţupljani in dobrotniki in naše 
ţupnije  
 
SOBOTA, 21.5.,  
Serapij, opat;  
18.00 – molitev sv. roţnega venca 
19.00 – moţ in oče Konrad Šosterič 
 
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 22.5.,  
Julija, mučenka; 
9.30 – starši Amalija in Ivan Rantuša 

 
   PETEK, 27.5., 

Alojzij Grozde, mučenec; 
18.00 – šmarnična pobožnost pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 – ţupljani in dobrotniki in naše 
ţupnije  
 
SOBOTA, 28.5.,  
German pariški, škof;  
18.00 – molitev sv. roţnega venca 
19.00 – po namenu 
 
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 29.5.,  
Maksim Emonski, škof ; 
9.30–moţ,oče in dedek Joţe Pak(6.obl.) 

Molitveni kotiček  
 

Posvetitev Jezusu po Mariji  
 

V navzočnosti vsega nebeškega dvora 
izvolimo danes tebe, o Marija,  
za svojo mater in vladarico. 
Podarjamo in posvečamo popolnoma 
tebi v last 
svoje telo in svojo dušo,  
svoje notranje in zunanje dobrine, 
pa tudi vrednost vseh preteklih,  
sedanjih in prihodnjih dobrih del.  
Tebi prepuščamo v vsej celoti in 
polnosti 
ter brez pridrţkov pravico, 
da v času in večnosti razpolagaš z 
nami 
in z vsem, kar je naše,  
kakor se tebi zdi prav in je v večjo 
boţjo slavo. 
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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, ţupnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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