
 Sv. maše v marcu 
 
 
5. POSTNA, TIHA NEDELJA, 25.3.,  
Prokop češki, opat; 
9.30 + Stanko Črnčič (1. obl. smrti) 
PO SV. MAŠI BO VOŠČILO OTROK 
MAMICAM OB MATERINSKEM DNEVU 
 
 
ČETRTEK, 29.3., 
Ciril, diakon; 
19.00 + Terezija Kozole (8.dan) 
 
 
PETEK, 30.3.,  
Amadej Savojski, vojvoda;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
 
SOBOTA, 31.3., 
Gvido (Vito), opat; 
19.00 za Darjo z družino   
 
 
CVETNA NEDELJA, 1.4.,  
Ljuba in Irena, mučenki; 
9.30 + Ivan Golob 
 
 
VELIKI ČETRTEK,  
postavitev Gospodove večerje, 5.4., 
19.00 v zahvalo in v priprošnjo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 V večnost je odšla 
 

Gospa Terezija Kozole roj. Kučič, 
roj. 17.10.1939  

v Kostanjevici na Krki; 
stanujoča Počehovska c. 6,  Maribor. 

Pogreb je bil v petek 23.3.2012  
na pokopališču v Kamnici. 

 
Osminska sv. maša bo v četrtek,  

29.3.2012 ob 19h  
v naši novi cerkvi. 

Gospod daj ji večni pokoj,  
in večna luč naj ji sveti; 
Naj počiva v miru, amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:   
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 
 

»Če kdo hoče meni služiti, naj 
hodi za menoj.«             (Jn 12,26) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

Postni čas je priložnost, da si 
vzamemo čas zase in za poglobljen 
odnos z Bogom. Potrebno se je 
izprazniti samega sebe, se notranje 
osvoboditi, odpuščati in utrditi hojo 
za Kristusom. Tako v prvem berilu 
beremo, da bo Bog sklenil novo 
zavezo in svojo postavo dal v 
notranjost in jo zapisal v srce (prim. 
Jer 31, 31. 33). In dalje beremo, da 
je naš Bog usmiljen Oče, ki nas 
brezpogojno ljubi in nam odpušča - 
»kajti njihovo krivdo bom odpústil in 
njihovega greha se ne bom več 
spominjal« (prim. Jer 31, 34). V 
drugem berilu me je nagovorila 
Jezusova drža, da se je kljub temu, 
da je trpel, naúčil poslušnosti in 
postal vsem, ki so mu poslušni, 
počelo večnega odrešenja (prim. Heb 
5,9).  
In današnji evangelij vsebuje navidez 
težko razumljive stavke: »Če 
pšenično zrno ne pade v zemljo in ne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi 
obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, 
ga bo izgúbil; kdor pa sovraži svoje 
življenje na tem svetu, ga bo ohranil 
za večno življenje« (Jn 12,24-25). 
Božja beseda nam sporoča, da se je 
potrebno darovati in ne egoistično 
skrbeti za lastno življenje.  
 
Če hočemo postati novi ljudje, moramo 
iti same vase - »pasti v zemljo«, v nas 
mora odmreti »stari« človek – grešni 
človek. Šele, ko smo notranje 
prenovljeni, osvobojeni, lahko vidimo 
bližnje in jim pomagamo ter tako 
obrodimo sadove, ki ostanejo za 
zmeraj. »Če kdo hoče meni služiti, naj 
hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo 
tudi moj služabnik« (Jn 12,26). Hoditi 
za Jezusom, pomeni, da gremo iz sebe 
in odpuščamo, razumemo, spoštujemo, 
sprejmemo brata. »Vi ste namreč 
poklicani k svobodi, bratje. Le da vam 
svoboda ne bo pretveza za meso, 
temveč služíte drug drugemu po 
ljubezni. Saj je celotna postava 
izpolnjena v eni zapovedi, namreč: 
Ljubi svojega bližnjega kakor samega 
sebe« (Gal 5, 13-14). 

 
Vladka Arnuš 

 

Leto XII., 
štev. 125, 
5. postna  
nedelja; 
24.3.2012  

 

5. postna – Tiha nedelja   

 Leto XII., 
 štev. 125, 
5. postna 
nedelja; 

 24.3.2012 



Za otroke in mlade  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZGLED 
 
Neki puščavnik je nekoč v gozdu 
opazil skobca, manjšo pticu 
roparico, podobno kragulju, kako je 
nesel v svoje gnezdo kos mesa. 
Meso je natrgal na drobne koščke in 
začel hraniti majhno ranjeno vrano. 
Puščavnik se je nad tem prizorom 
nemalo začudil in pomislil: „Bog mi 
je poslal znamenje. On ne zapusti v 
nesreči niti najmanjše ranjene 
vrane. Krvoločnega skobca je 
naučil, da hrani ubogo živlaco, ki je 
postala sirota na svetu. Bog je 
velik. Vsem živim bitjem daje, kar 
potrebujejo: mi pa , nasprotno, 
mislimo vedno samo nase. Nehal se 
bom sekirati samo zase. Bog mi je 
pokazal, kaj mi je storiti. Nikoli več 
ne bom v skrbeh, kaj bom jedel! 
Bog ne zapusti nobenega živega 
bitja: tudi mene ne bo zapustil!“ 
Storil je, kakor je rekel. Usedel se 
je v gozd in ni se več ganil. Nič 
drugega ni počel, kot le molil in 
molil. Sedem dni in sedem noči ni 
zaužil niti grižljaja kruha niti spil 
požirka vode. 

Po sedmih dneh je tako oslabel, da 
tudi roke ni mogel več dvigniti. 
Izčrpan in oslabljen je zaspal. 
V sanjah se mi je prikazal božji 
angel, ga prijazno pogledal in rekel: 
„Bog ti je res poslal znamenje, s 
katerim te je hotel spodbuditi, da bi 
začel posnemati skobca!“ 
 
RISBA 
 
„Učiteljica je rekla sedemletni Anji, 
ki je zavzeto risala: 
„Zanimiva risba. Kaj predstavlja?“ 
„Rišem portret Boga!“ je dejala 
deklica. 
„Ampak, saj vendar nihče ne ve, 
kakšen je Bog,“ je bila modra 
učiteljica. 
„Ko bom končala sliko, bodo vsi 
vedeli, kakšen je!“ je mirno 
odgovorila Anja in risala dalje. 
 
 

Naša oznanila 
 
� Danes končujemo na Slovenskem 
»Teden družine«. V ta namen smo in 
tudi še bomo molili. 
 
� Kljub temu, da je danes Tiha 
nedelja, ko smo iz spoštovanja pred 
Gospodovim trpljenjem zakrili križe 
po naših cerkvah danes s 
hvaležnostjo obhajamo tudi praznik 
Gospodovega oznanjenja. To je 
praznik življenja in zato tudi velike 
hvaležnosti za naše matere. Vsem 
mamicam zato voščimo in želimo 
veliko božjega blagoslova, pri 
njihovem velikem poslanstvu, ki jim 
je bilo od Boga zaupano.  
 

Hvala tudi otrokom, ki so danes 
pripravili kratek program kot voščilo 
za materinski praznik   
 
� V petek, soboto in nedeljo 25. 
marca so bile sv. maše zaradi 
referenduma o novem družinskem 
zakoniku v novi cerkvi. Vabimo vas, 
da se referenduma DANES udeležite 
in vsi skupaj potrdimo družino, ki 
je utemeljena v Svetem pismu – 
zveza med možem in ženo.  
 
� Pred nami je četrtek, petek in 
sobota pred prvo nedeljo v mesecu. 
Ker je prihodnji teden že Veliki 
teden, bomo obhajali četrtek, petek 
in soboto kot prvi četrtek, petek in 
soboto v mesecu z ustreznimi 
pobožnostmi. To se pravi, da bomo v 
četrtek še posebej moli za nove 
duhovne poklice, na prvi petek se 
bomo ponovno izročili v varstvo Srca 
Jezusovega, gospod župnik bo 
dopoldne obiskal in obhajal bolnike 
in ostarele na domu, na prvo soboto 
pa se bomo izročili v varstvo Srca 
Marijinega.    
 
� Svete maše bodo v prihodnjem 
tednu v novi cerkvi, verouk in vse 
druge aktivnosti pa kot običajno še 
vedno v Domu krajanov.  
 
� Danes vas vabimo na Gorco nad 
Sv. Petrom pri Mariboru, kjer bo ob 
15h križev pot namenjen za vse 
župnije  naše dekanije. Ker je zunaj 
lepo vreme ni razlogov, da se te lepe 
postne pobožnosti ne bi udeležili. 
Vabljeni!  
 

� V sredo ob 19.30 bo v Alojzijevi 
cerkvi v Mariboru spokorno 
bogoslužje za mlade, med 
bogoslužjem bo priložnost za sv. 
spoved. Mladi vabljeni! 
 
� V petek bo v okviru Radia 
Ognjišče, ki bo že tradicionalno v 
tednu ki je pred nami organiziral 
»Radijski misijon« (tokrat ga vodijo 
očetje frančiškani) VELIKI SPOVEDNI 
DAN ZA VSO SLOVENIJO. Vabljeni k 
frančiškanom in v stolnico, kjer bodo 
spovedniki na razpolago od 7. do 19h 
ure.  
 
� Kot posebnost in novost v 
postnem času v naši župniji vas v 
soboto 31. 3.2012 ob 15h vabimo k 
sv. maši, ki bo v novi cerkvi, nato 
pa se bomo peš odpravili na Stolni 
vrh, kjer bomo molili molitev 
križevega pota za vso našo župnijo. V 
primeru slabega vremena bo križev 
pot v cerkvi. Ker bo sv. maša ob 15h, 
je ob 19h NE BO.  
Vabljeni, da se tega lepega postnega 
shoda v čim večjem številu 
udeležimo.   
 
� Nedelja pred nami je Cvetna 
nedelja. Ob 9.30 se bomo zbrali na 
parkirišču pred našo cerkvijo, kjer bo 
najprej blagoslov zelenja, nato 
slovesna procesija v cerkev. Lepo 
vabljeni, da sami izdelate presmece, 
posebej otroci in najmlajši, tudi pred 
sv. mašo pa bo mogoče dobiti oljčne 
vejice.  
 
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
130 EUR; Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za pomoč! 


