
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Evangelij pete postne nedelje 
nam pripoveduje o Jezusovem 
obujenju Lazarja. Jezusov 
prijatelj Lazar je zbolel. Njegovi 
sestri Marta in Marija pošljeta po 
Jezusa, ki je bil daleč, a ko je 
Jezus prišel, je bil Lazar že štiri 
dni mrtev v grobu. Sorodniki so 
jokali in žalovali. Tudi Jezusa je 
ganilo in se je »zjokal«. Marta je 
mislila, da govori o vstajenju 
poslednji dan. Jezus pa pojasni: 
»Jaz sem vstajenje in življenje: 
kdor vame veruje, bo živel, tudi 
če umre. Veruješ v to?« Odidejo h 
grobu; Jezus ukaže, naj 
odstranijo kamen in nato zakliče 
mrtvemu: »Lazar, pridi ven!«; 
mrtvi oživi in Jezus ga izroči 
sestrama. Taka je evangeljska 
pripoved.  
Da bi razumeli, v kakšnem smislu 
nas lahko ta zgodba zadeva 
danes, moramo izhajati iz 
naslednjega opažanja. Tudi Jezus 
bo kaj kmalu zatem umrl in vstal 
od mrtvih. Toda  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Lazarjevo vstajenje je bilo 
drugačne vrste kot Jezusovo. 
Jezus vstane za naprej, za večno 
življenje; Lazar pa vstane 
za nazaj v življenje, ki ga je živel 
prej. Vstali Jezus zapusti ta svet; 
Lazar pa ostane na tem svetu. 
Jezus po vstajenju ne umrje več; 
Lazar pa ve, da bo moral spet 
umreti. Lazarjevo vstajenje je 
torej začasno, zemeljsko. 
Začasno se vrne v ljubeče okolje 
svojih najdražjih. Je nov, »vstali« 
človek. On ve, da je nekdo 
močnejši od smrti. Evangeljske 
zgodbe niso nikoli napisane samo 
zato, da bi jih prebirali, ampak 
tudi zato, da bi ponovno zaživele. 
Zapisano doživetje ob Lazarju se 
je zgodilo, da bi nam sporočilo 
tole: obstaja vstajenje telesa in 
obstaja vstajenje srca; če se bo 
vstajenje telesa zgodilo 
»poslednji dan«, pa se vstajenje 
srca zgodi oz. se lahko zgodi, vsak 
dan. Prav danes. Torej, naj Bog 
spremeni naše življenje, in 
dopustimo naj začne že danes! 
                        R. Cantalamessa 
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Cvetna nedelja 

Cvetna nedelja, je nedelja pred 
Veliko nočjo. S cvetno nedeljo 
se začne neposredna priprava na 
Veliko noč, ki je največji 
praznik v krščanstvu, in uvaja 
dneve velikega tedna.  Prvi dan 
velikega tedna je cvetna nedelja 
ali oljčna nedelja, ko bogoslužje 
poudarja Jezusov slovesni vhod v 
mesto Jeruzalem. Evangelij 
slikovito prikazuje prihod našega 
Gospoda Jezusa v Jeruzalem. 
Cvetna nedelja ali  oljčna nedelja 
je dan, ko se tega spominjamo. 
Kristus je najprej obudil Lazarja 
od mrtvih. Ljudske množice so 
prihajale, da bi videle Jezusa 
Kristusa in Lazarja. Mnogi so 
zatem odpotovali v Jeruzalem na 
Judovski praznik Pashe. Pasha je 
spomin na osvoboditev iz 
egiptovskega suženjstva. Hitro se 
je razvedelo, da je Jezus na poti 
v Jeruzalem. Množica je bila 
navdušena nad Kristusom. 
Prihajali so oljčnimi vejami in 
cvetjem in pozdravljali Jezusa 
Kristusa: „Hozana na višavah, 
blagoslovljen je kralj judovski, 
ki prihaja v imenu Gospoda.“  

Mnogi prisotni so bili prepričani, 
da bo Jezus Kristus osvobodil 
Jude rimskega suženjstva in sebe 
razglasil za zemeljskega kralja. Z 
prihodom Jezusa Kristusa v 
Jeruzalem, na cvetno nedeljo,  se 
v resnici začenja uresničenje 

Jezusovega kraljestva. Vendar to 
ni, zemeljsko kraljestvo z 
oboroţeno vojsko, policijo in 
drţavnim uradništvom, temveč 
kraljestvo ljubezni in miru, ki bo 
zavladalo v srcih ljudi, moţ, 
ţena in otrok. 

Obredi cvetne nedelje, zlasti 
procesija, zelenje in branje 
evangeljskega poročila o 
Jezusovem trpljenju, imajo svoj 
izvor v bogoslužnih navadah 
jeruzalemske Cerkve, ki so 
poznane že iz 4. stoletja. Po 
vzorcu tamkajšnje liturgije so 
urejeni tudi sedanji obredi, ki so 
bili prenovljeni po drugem 
vatikanskem koncilu. Obred se 
začenja z blagoslovom zelenja 
pred cerkvijo, ki ga nato v 
procesiji med petjem slavilnih 
pesmi nesemo v cerkev. Zelenje 
(oljčne vejice in različne vrste 
butar) verniki izbirajo in 
povezujejo po posebnih krajevnih 
navadah in ga blagoslovljenega 
nesejo domov. Cvetna nedelja je 
tudi dan, ko mnoge krščanske 
skupnosti na slovenskem 
tekmujejo, kdo bo naredil večjo 
ali lepšo butaro oz presmec.  

V cerkvi je nato med mašo 
slovesno branje ali petje pasijona 
(odlomka iz evangelija, ki poroča 
o Jezusovem trpljenju od zadnje 
večerje do snemanja s križa in 
pokopa v grob – prim. Mt 26,14–
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75; 27,1–66; Mr 14,10–15,47; Lk 
22,1–23,56). 

Naša oznanila  
  

 Danes na prvo nedeljo v 
mesecu aprilu, se vam še 
posebej zahvalimo za vaše 
darove za našo ţupnijsko cerkev 
– Bog vam povrni!   
   
 Danes v nedeljo 6. aprila bo 
dekanijski kriţev pot na 
Kalvarijo. Pričel se bo ob 15h pri 
rojstni hiši Božje služabnice 
Cvetane Priol (to je pri 
Kmetijskem zavodu). Vabljeni, da 
se dekanijskega križevega pota 
udeležimo v čim večjem številu! 
 
 V petek 11. aprila 2014 ob 
19h bo v škofijski avli na 
Slomškovem trgu predavanje 
sestre Veronike Verbič z 
naslovom: »Biti boter, čast, 
odgovornost, ali oboje?« Posebej 
vabljeni starši naših veroučencev.    
 
 Jutri v ponedeljek 7. aprila 
ob 19.30 bo v Domu krajanov v 
Košakih redno srečanje članov 
ŢPS, vabljeni! 
 
 V petek 11. aprila bo v sklopu 
9. radijskega misijona, ki ga 
organizira Radio Ognjišče veliki 
spovedni dan za vso Slovenijo. V 
Mariboru bo možnost za spoved 
sledeča: 
Stolnica: od 6.00 do 20.00 

Frančiškani: od 6.30 do 20.00 
Kapucini (Sv. Joţef - Studenci):  
od 7.00 do 19.00;  
 

 
 Ţupnija Maribor – Sv. Rešnje 
Telo (Cesta zmage 29) vabi k 
udeleţbi programa »Uvajanje v 
krščansko meditacijo«. Program 
bo vodil tamkajšnji župnik p. 
Francesco Bertolini (DJ). Srečanja 
bodo štiri zaporedne torke in 
sicer: 6., 13., 20., in 27. maja 
2014 ob 17.30 v tamkajšnji 
župnijski cerkvi. Vabljeni!  

 
 Pred nami je zelo veliko lepih 
dogodkov, ki se jih ţe prisrčno 
veselimo.  
Starši prvoobhajancev ţe pišete 
vabila na slovesnost prvega sv. 
obhajila. Da ne bo nesporazumov, 
danes zapišemo tudi v župnijskem 
listu:  slovesnost prvega sv. 
obhajila v naši ţupniji bo v 
nedeljo 18.5.2014 na prostoru 
pred glavnim vhodom v našo 
ţupnijsko cerkev (če bomo do 
takrat pridobili uporabno 
dovoljenje, bo slovesnost prvega 
sv. obhajila seveda v cerkvi). 
Ura slovesnosti bo drugačna od 
običajne ure rednih nedeljskih sv. 
maš in bo izjemoma ob 10h 
dopoldan.  
Še bolj se veselimo 
velikonočnega praznika, ki je tik 
pred vrati. Tako bomo obhajali 
Cvetno nedeljo 2014 prav tako 
ob 9h na prostoru pred glavnim 



vhodom v našo cerkev. Isto velja 
za blagoslov ognja in 
velikonočnih jedil na Veliko 
soboto in prav tako za 
vstajenjsko sv. mašo na Veliko 
noč ob 7h zjutraj. Dokler namreč 
nimamo uporabnega dovoljenja 
lahko v miru mašujemo pred 
cerkvijo – Bog daj, da nam bo 
vreme dobro služilo.  
Kot vidite se zelo trudimo 
odpraviti vse pomanjkljivosti, da 
bi lahko pridobili uporabno 
dovoljenje. Pri tem brez vaše 
pomoči ne bo šlo, saj dobro 
vemo, da brez velikih finančnih 
sredstev ne bo posebno velikega 
napredka pri dokončanju gradnje 
naše cerkve. Iz malega raste 
veliko, zato se vam zares iz srca 
priporočamo za vašo duhovno in 
materialno pomoč. Bog vam vsem 
povrni!    
 
 Nabirka pretekle nedelje,  
4. postne nedelje: 130 eur; 

Bog vam povrni! 
 
 

  Sv. maše pred nami 
 
NEDELJA, 6.4.,  
prva v mesecu, 
5. postna nedelja,  
Irenej iz Srema,  
škof, mučenec; 
09.00 + Alojz Lasič; 

 + Srečko Zorec (3. obl.    
    smrti) in njegovi + starši  

 

 
 

ČETRTEK, 10.4.,  
Ezekijel, prerok;  
19.00 + Andrej Nikitenko 
 

 

PETEK, 11.4.,  
Biserka, redovnica; 
19.00  + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
 

SOBOTA, 12.4.,  
Julij I., papeţ; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + p. Franci Pivec  
     in + Jože Kaučič 

 

 

 
NEDELJA, 13.4.,   
6. postna – Cvetna nedelja, 
Ida , redvnica; 
09.00 + Jožefa Golob iz Trčove   
    (darovala nečakinja Rozika       
     Bombek z družino) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 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 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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