
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beseda o Besedi 

Prijatelj mi je dejal, da mu 
prispodoba o pastirju in ovcah ni 
všeč, ker da ne ustreza 
današnjemu človeku. Kdo neki bo 
zadovoljen, če ga imaš za ovco? 

Prispodobe nam povedo toliko, 
kolikor razumemo njihovo 
sporočilo. Jezus je s primero o 
dobrem pastirju hotel nakazati 
svojo skrb in ljubezen do ljudi.  

Nismo sami in zapuščeni, nismo 
prepuščeni slepi usodi ali kdo ve 
čemu. On na nas misli, nas ima 
rad, nas varuje zla in vodi v 
ţivljenje. To bi mogel povedati 
tudi drugače. Mogel bi suhoparno 
navesti mnogo učenih besed.  

Odločil se je za sliko iz ţivljenja. 
Več pove, vsakomur je razumljiva 
in lahko si jo je zapomniti. V zvezi 
s pastirjem govori Jezus tudi o 
tatovih in roparjih. Danes bi jih 
mogli imenovati: nasilje, nesmisel,  

 

 

 

 

 

 

 

 

uničevanje narave, predajanje 
uţivaštvu … Kjer gospodarijo, 
puščajo za seboj praznino srca, 
bivanjski strah in naveličanost. O 
sebi pravi Jezus, da nam je 
prinesel ţivljenje, ki naj bi ga 
imeli v izobilju.  

Pastir je nekaj drugega, kot so 
ovce. Niso si ga na nekem 
sestanku izvolile ter si ga postavile 
za predstavnika in voditelja. Pastir 
je sicer zaradi ovac, toda svojega 
poslanstva in oblasti ne prejema 
od njih.  

Tako je s pastirji Cerkve. Izbrani 
so izmed ljudi in za ljudi, delujejo 
pa v moči, ki jim je dana od 
zgoraj, od Kristusa.  

Čeprav nas je Jezus imenoval 
ovce, nismo čreda. Druţina smo, 
ki ji je Oče Bog, Jezus pa Brat in 
Odrešenik. Velika čast in velika 
odgovornost, pa najsi v tej druţini 
zavzemamo katerokoli mesto ali 
nosimo katerokoli ime. 

   F. Cerar, Evangelij na prepihu 

Leto XVII., 
št. 398, 
4. vel.  
nedelja; 
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4. velikonočna – nedelja Dobrega pastirja   
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Šmarnična pobožnost 

Šmarnice so ena izmed ljudskih 
poboţnosti, ki se je verniki radi 
udeleţujejo in jo ponekod tudi 
sami vodijo. Versko ţivljenje na 
podruţnicah in vaških kapelicah je 
najţivahnejše prav maja. Otroški 
ţivţav in lovljenje okrog kapelic 
in cerkva po vabilu zvona hitro 
zamenja pozorno poslušanje 
šmarničnega branja, molitev in 
ljudska pesem. Kogar človek 
povpraša, skoraj vsak ima lepe 
spomine na Marijin mesec. In ni 
jih malo, ki so pri obiskovanju 
šmarnic tako vestni in vztrajni, da 
ne manjkajo niti en dan. Tudi 
otroci.  Šmarnice so še vedno ena 
najbolj priljubljenih ljudskih 
poboţnosti na Slovenskem. 
Majniška marijanska poboţnost je 
po raziskavah nemškega liturgika 
Küppersa nastala v povezavi s 
češčenjem lesa kriţa v maju, s 
čimer so v nemških deţelah 
nadomestili pogansko majsko 
drevo (Maibaum). Poboţnost se je 
začela sredi 19. stoletja in se je 
hitro priljubila ljudem. Med 
Slovenci se je majniška poboţnost 
začela v ljubljanskem semenišču 
na pobudo četrtoletnika Jerneja 
Lenčka leta 1851, od tod pa se je 
hitro razširila po vsej slovenski 
deţeli. Branje za to poboţnost z 
naslovom Mesec Marije je ţe leta 
1842 iz francoščine priredil 
Davorin Trstenjak. Leta 1852 so 

to marijansko poboţnost obhajali 
v ljubljanskem Alojzijevišču, leta 
1855 so poboţnost obhajali ţe v 
romarski cerkvi na Kalobju, leta 
1860 v mariborskem bogoslovju. 
Janez Volčič je leta 1855 napisal 
knjigo z naslovom Šmarnice, po 
cvetlici, ki vzcveti v začetku 
maja, in pod tem imenom se je 
poboţnost hitro razširila med 
ljudmi. Ljudje so to poboţnost 
vzeli za svojo in so jo obhajali pri 
številnih Marijinih kapelicah, kjer 
so brali šmarnično branje, molili 
litanije in peli Marijine pesmi. Še 
danes je ta navada marsikje 
ohranjena, čeprav imajo danes 
šmarnice večinoma po cerkvah, 
največkrat med mašo. 
 

Naša oznanila 
 
 Smo v Marijinem mesecu 
majniku. Svete maše bodo ves 
mesec kot običajno ob 19h med 
tednom in ob 9h zjutraj v 
nedeljo.  
Vsako soboto bodo kot običajno 
šmarnice ob 18h pri Črnčičevem 
kriţu v Počehovi.  
K šmarnicam vabljeni vsi, obvezna 
udeleţba pri šmarnicah pa se 
pričakuje od letošnjih 
prvoobhajancev.  
Slovesnost prvega sv. obhajila 
bomo imeli, kot smo ţe oznanili, 
na prvo nedeljo v mesecu juniju 
in sicer 4.6.2017 ob 9h.   



 Z današnjo nedeljo 
zaključujemo Teden molitve za 
nove duhovne poklice.  
 
Bog daj, da bi tudi iz naše ţupnije 
čim prej dočakali novomašnika. 
Molimo tudi v ta namen!  
 
 Bog povrni za vaš prvonedeljski 
dar! 
 
 Včeraj smo imeli romanje 
naše ţupnije po mariborski 
dekaniji.  
Na pot smo odrinili ob 11h iz 
ţupnijskega parkirišča. Obiskali 
smo ţupnijsko cerkev Sv. Martina 
v Kamnici, cerkev Sv. Kriţa v Gaju 
nad Mariborom, novo ţupnijsko 
cerkev Sv. Janeza Boska s 
Salezijanskim mladinskim 
centrom in  nato dan sklenili z 
obiskom v cerkvi sv. Joţefa na 
Studencih. Hvala vsem, ki ste se 
tega lepega romanja udeleţili! 
 
 V četrtek 11.5. po večerni sv. 
maši bo redno srečanje ŢPS. 
Člani prisrčno vabljeni! 
 
 Mariborske šolske sestre vabijo 
na muzikal z naslovom Zapisani v 
srce – po filmu Nune pojejo 2. 
Predstava bo v Slomškovi dvorani 
v sredo 17. maja 2017 ob 19.30h, 
vabljeni!  
 
 V sredo 17.5. ob 20h, po 
večerni sv. maši bo v naši  
Slomškovi cerkvi v Košakih 

večerni koncert Godbe 
veteranov Štajerske. Koncert bo 
potekal v Tednu ljubiteljske 
kulture in bo zelo lepo doţivetje 
za staro in mlado. Pridite in 
povabite svoje sorodnike, 
prijatelje in znance! 
 
 V petek 12. maja vabimo na 
Ptujsko goro. Ob 19h bo najprej 
molitvena ura nato ob 20h 
slovesna večerna sv. maša pred 
praznikom Fatimske Matere 
boţje, ki jo bo vodil g. mariborski 
nadškof metropolit msgr. Alojzij 
Cvikl. Po sv. maši bo večerna 
procesija z lučkami.  
 
Pri omenjeni slovesnosti bo g. 
nadškof, dekanom naše nadškofije 
podelil posebne kipce Fatimske 
Matere Boţje, ki bodo nato romali 
po ţupnijah in druţinah širom po 
naši nadškofiji. Vse to se dogaja 
ob 100 letnici Marijinih 
prikazovanj v Fatimi. Če je le 
mogoče, se odpravite na Ptujsko 
goro.  
 
Iz tega razloga bo večerna sv. 
maša v Košakih v petek 
12.5.2017 pol ure prej – se 
pravi, ob 18. 30 - ob pol sedmih. 
Vabljeni!   
 
 Sobota 13.5.2017 je praznik 
Fatimske Matere Boţje. Obenem 
mineva eno leto odkar smo ulili 
naše košaške zvonove. Čas res 
hitro teče.  



Prikličimo si v spomin te lepe in 
nepozabne dogodke in bodimo 
Bogu in vsem, ki so/ste darovali 
svoje darove, posebej pa našim 
ţivim in pokojnim botrom iz srca 
hvaleţni za njihovo dobroto.  
 
Bog daj, da bi nam bilo dano še 
dolgo poslušati čudovito 
prepevanje naših košaških 
zvonov! 
 

Sv. maše pred nami 
 

 
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA,      
PRVA V MESECU, 7.5.,  
Gizela, opatinja ; 
09.00 + Soko Stanislav, starši 
Matičič, brata Matičič, sorodniki 
Jamšek in ostalo sorodstvo 
 
PONEDELJEK, 8.5.,  
Bonifacij IV., papeţ;     
19.00 + Oto Benko  
 
TOREK, 9.5., 
Izaija, prerok;     
19.00 + Ivan Nikitenko 
 
SREDA,10.5.,  
Damijan Joţef de Veuster, 
misijonar; 
19.00 + Janez Ajlec  
(daroval Matija Ajlec z družino) 
 
ČETRTEK,11.5., 
Mamert, škof; 
19.00 + Vida Krajnc (osmina) 

PETEK, 12.5.,  
Leopold Mandič, redovnik;  

18.30 + Angela Štumberger  

 
SOBOTA, 13.5.,  
Fatimska Mati Boţja; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + iz druţin  
           Jevšenak in Fras 
 
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 
14.5., Bonifacij, mučenec;  
09.00 + Franc Štrakl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdajatelj 
 

Ţupnija blaţenega škofa A.M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijambkosaki.wordpress.com 

e-pošta:   zupnija.kosaki@gmail.com 
Hvala za Vaše darove za našo cerkev,  
ki jih prosimo nakaţite na  naš TRR: 

SI56 0451 5000 3172 990 

Slomškov glas je uradno ţupnijsko glasilo 
Ţupnije  Maribor–Košaki, izhaja tedensko. 
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