
 Sv. maše v mesecu maju    
 so v novi cerkvi  
 
5. VELIKONOČNA NEDELJA, prva v 
mesecu, Dominik Savio, 
dijak, zavetnik ministrantov; 
9.30 v zahvalo za 40. let  
          zakonske zveze;  
          + mož Stanislav Soko, starši     
          Matičič, sorodniki Jamšek,  
          + brat Tonček iz Avstrije  
          ostalo sorodstvo 
 
PONEDELJEK, 7.5., 
Gizela opatinja; 
19.00 šmarnice v Domu krajanov 
TOREK, 8.5., 
Bonifacij IV., papež; 
19.00 šmarnice v Domu krajanov 
SREDA, 9.5., 
Izaija, prerok; 
19.00 šmarnice v Domu krajanov 
ČETRTEK, 10.5., 
Job, svetopisemski mož; 
19.00  šmarnice v Domu krajanov 
 
PETEK, 11.5., mamert, škof; 
18.00 šmarnična pobožnost pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 12.5.,  
Leopold Mandić, redovnik; 
19.00 za zdravje moža 
 
6. VELIKONOČNA NEDELJA, Fatimska 
Mati Božja; 
9.30 + starši in brat Lebar, + starši, 
bratje in sestra Kuzmič in ostali 
sorodniki;  
+ oče, dedek Ulčnik Mirko + starši, ter 
+ Jože in Rozalija Bombek 
 

 Molitev tedna 
 
USTAVITI SE  
(Beseda med nami 4/2010)  
 
"Pojdite na samoten kraj in se malo 
odpočijte!"  
Gospod, z dobroto nas vabiš.  
Hvala, da nas kličeš  
in nam pomagaš zavedati se  
svojega hitenja.  
Pomagaj nam včasih ustaviti se,  
zadihati, gledati,poslušati,  
se srečati s teboj, utihniti in te moliti.  
Pomagaj nam k bistvenemu:  
da ne bomo tekali za denarjem  
in minljivo srečo,  
ampak neskončno zaupali  
v tvojo ljubezen  
in v tvojo previdnost.  
Tako si bomo preprosto  
vzeli čas za to,  
da bomo živeli. 
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  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

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 
 

»Jaz sem dobri pastir!«  (Jn 10,11) 
 

Beseda o Božji besedi 

Prisluhnimo prvim mislim današnjega 
evangelija: »Jaz sem resnična vinska 
trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako 
mladiko na meni, ki ne rodi sadu, 
odstrani; in vsako, ki rodi sadu, 
očiščuje, da rodi še več sadu.« 

Najpomembnejša trditev v teh besedah 
je, da smo z Jezusom združeni s tako 
globoko in življenjsko vezjo, kot je 
vez, ki povezuje mladiko s trto. 
Mladika je izrastek, del trte: med 
obema deloma teče isti sok. Na 
tesnejšo povezanost niti ne bi mogli 
pomisliti. Na duhovnem področju je ta 
življenjski sok Božje življenje – Sveti 
Duh, ki nam je bil podarjen pri krstu. 
To je še tesnejša povezanost kot med 
materjo in otrokom, ki ga nosi pod 
srcem. Zdaj pa poglejmo, čemu 
vinogradnik obrezuje mladike in stori, 
da trta »joka«, kot običajno pravimo. 
Je to res potrebno? Seveda, in to 
zaradi zelo preprostega razloga: 

 

 

 

 

 

 

če ni obrezana, se moč trte porazgubi; 
morda bo pognala več grozdov, kot bi 
smela, vendar pa ne bodo mogli vsi 
dozoreti in vino ne bo tako dobro. Če 
trta dolgo ni obrezana, celo podivja in 
je na njej le še listje in viničje. Enako 
se zgodi v našem življenju. Ne le v 
duhovnem življenju, še prej v čisto 
običajnem človeškem življenju. Živeti 
pomeni izbirati in izbirati pomeni 
odpovedati se. Človek, ki hoče v 
življenju delati preveč stvari ali ga 
zanima vse po vrsti in ima 
številne konjičke, se razprši; nikjer ne 
bo uspešen. Potrebno je imeti pogum 
in izbrati, pustiti ob strani določene 
drugotne stvari, ki nas zanimajo, da bi 
se usmerili na pomembnejše. To še 
bolj drži za krščansko življenje. 
Svetost je podobna kipu. Nekega dne 
je Michelangelo, ko se je sprehajal po 
enem od firenških parkov, v nekem 
kotu opazil blok marmorja, ki je na pol 
zarasel štrlel iz zemlje. Nenadoma se 
je ustavil, kot da bi nekoga zagledal, 
se obrnil k prijateljem, ki so bili z 
njim, in vzkliknil: »V tem 
marmornatem bloku je zaprt angel; 
moram ga osvoboditi.« V roke je vzel 
dleto in začel grobo obdelovati tisti 
blok, dokler se ni pojavila podoba 
čudovitega angela.    R. Cantalamessa 

 

Leto XII., 
štev. 130, 
4. vel. 
nedelja; 
29.4.2012  

 

5. velikonočna nedelja    

 Leto XII., 
 štev. 131, 
5. vel. 
nedelja; 

 6.5.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaj so to šmarnice? 
 
Šmarnični zvonovi so že zapeli po 
številnih slovenskih župnijskih in 
podružničnih cerkvah ter vaških 
kapelah. Mesec maj je ves posvečen 
Mariji in težko bi našli kakšno ljudsko 
pobožnost, ki bi bolj razvnela 
slovenske vernike. »V mesecu maju 
okrasijo, obogatijo naravo skrite, 
skromne, bele, dišeče cvetice, ki jim 
Slovenci pravimo šmarnice. Posebno 
pozornost in naklonjenost pokažemo 
tistemu, ki mu to nežno belo cvetko 
podarimo.  
 
Poleg drugih rož polagamo prav te 
cvetke na Marijine oltarje v cerkvah, v 
kapelicah in na hišne oltarčke. Mariji, 
ponižni, skromni, čisti Devici 
prinašamo ta skromni cvet, ki nas vabi, 
naj ga posnemamo v krepostih,«. 
 
Za preprosta srca 
 
Na vprašanje, zakaj so se sploh razvile 
ljudske pobožnosti, ni težko odgovoriti. 
Kot je povedal pastoralni teolog dr. 
Peter Kvaternik, so »ljudske pobožnost 

tista oblika bogoslužja vernikov, ki 
poskuša velikokrat ljudem zelo težko 
umljive verske resnice poenostaviti in 
jih predstaviti na čim bolj preprost in 
razumljiv način«. S takšnimi poskusi so 
se srečevali že v prvi Cerkvi. Včasih so 
taki poskusi tudi prestopili mejo med 
pravim in nepravim verovanjem in 
postali krivoverstvo. Bolj ali manj so 
ljudske pobožnosti v tej nevarnosti 
skozi vso cerkveno zgodovino.  
 
Cerkev jih dopušča, nekatere tudi zelo 
spodbuja (papeži na primer močno 
spodbujajo molitev rožnega venca), 
predvsem povsod tam, kjer 
pripomorejo vernikom k večji bližini 
Bogu in k pristnemu izražanju in 
oblikovanju vere. »Ena izmed slabosti 
ljudskih pobožnosti je ta, da pri 
nekaterih vernikih ne spodbuja osebne 
vere, ampak gradi predvsem na 
tradiciji. To pa danes v zelo 
razkristjanjenem svetu za ohranitev 
vere ne zadostuje, zato so zlasti 
mladostniki in izobraženci v Cerkvi do 
ljudskih pobožnosti precej kritični in 
jim ne pomenijo veliko. Blizu pa so 
predvsem starejšim ljudem, manj 
izobraženim in tudi ‘obrobnim’ 
vernikom, ki si želijo preprosto razlago 
verskih skrivnosti in čim manj zahteven 
dostop do njih,« je prepričan 
Kvaternik. 
 
Šmarnice v zgodovini 
 
Šmarnice so še vedno ena najbolj 
priljubljenih ljudskih pobožnosti na 
Slovenskem. Majniška marijanska 
pobožnost je po raziskavah nemškega 
liturgika Küppersa nastala v povezavi s 
češčenjem lesa križa v maju, s čimer 
so v nemških deželah nadomestili 
pogansko majsko drevo (Maibaum). 

Pobožnost se je začela sredi 19. 
stoletja in se je hitro priljubila ljudem. 
Med Slovenci se je majniška pobožnost 
začela v ljubljanskem semenišču na 
pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka 
leta 1851, od tod pa se je hitro 
razširila po vsej slovenski deželi.  
 
Branje za to pobožnost z naslovom 
Mesec Marije je že leta 1842 iz 
francoščine priredil Davorin Trstenjak. 
Leta 1852 so to marijansko pobožnost 
obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču, 
leta 1855 so pobožnost obhajali že 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 pobožnost hitro razširila med 
ljudmi. Ljudje so to pobožnost 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 
 
� Danes obhajamo 4. Velikonočno 
Nedeljo, ko se še posebej zahvalimo 
za vaše darove za gradnjo naše nove 
cerkve. 
  
� Danes ob 16h vas prisrčno 
vabimo k sv. maši za nove duhovne 
poklice in svetost poklicanih, ki bo v 
Alojzijevi cerkvi na Glavnem trgu. 
Vabljeni! 
   
� Prihodnji ponedeljek 14. maja 
bo v Domu krajanov ob 17.30 redno 
srečanje ŽPS. Člani dobite vabila 
prihodnjo nedeljo. Vabljeni! 
 
� Stopili smo v mesec maj in z njim 
se veselimo tudi šmarnične 
pobožnosti, ki bo kadar ni sv. maše 
med tednom v Domu krajanov in ko 
bodo sv. maše - konec tedna v naši 
novi cerkvi. Posebej lepo k 
šmarnicam vabljeni letošnji 
prvoobhajanci! 
 
Vsak petek so  šmarnice tudi pri 
Črnčičevem križu v Počehovi in 
sicer eno uro pred večerno sv. 
mašo, to se pravi ob 18h. Prisrčno 
vabljeni! 
 
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
120 eur; darovi na gostovanju v 
župniji Sv. Jurij v Slovenskih goricah 
pa so znašali 830 eur, za kar se 
tamkajšnjim župljanom prisrčno 
zahvaljujemo!  
 

Bog vam povrni, iskreno vas 
prosimo za vašo pomoč! 

 


