
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Pomenljivo sporočilo, ki nam ga 
Jezus podarja na današnjo 
nedeljo, prihaja iz podeželskega 
življenja. Uglašeno je na letni 
čas, v katerem živimo, ko že na 
marsikateri njivi iz zemlje 
poganja mlado zelenje, ki ga boža 
pomladni veter. Jezus v 
evangeliju pravi: »Če pšenično 
zrno ne pade v zemljo in ne 
umre, ostane samo; če pa umre, 
obrodi obilo sadu.« Vemo, da ne 
gre za osamljen primer učenja, ki 
ga Jezus zajema iz kmečkega 
življenja. Evangelij je poln prilik, 
podob in namigov iz poljedelstva, 
ki je bilo svoj čas (in je za 
marsikateri narod še danes) 
poklic, s katerim se ukvarja 
večina ljudi. Jezus spregovori o 
sejalcu, o delu na polju, o žetvi, 
o vinu, olju, smokvi, trti, trgatvi 
… o vsem. Toda Jezus se seveda 
ne ustavlja preprosto ob 
poljedelstvu. Podoba pšeničnega 
zrna mu služi za posredovanje  

 

 

 

 

 

 
pomembnega nauka, ki najprej 
osvetljuje njegovo osebno 
zgodbo, potem pa tudi življenje 
njegovih apostolov. Pšenično zrno 
je predvsem Jezus sam. Kakor 
pšenično zrno je tudi on sam 
padel v trpljenje in smrt, spet 
vzklil in obrodil sad v svojem 
vstajenju. »Obilen sad«, ki ga je 
dal, je Cerkev, ki se je rodila iz 
njegove smrti; to je njegovo 
skrivnostno telo. Po krstu smo s 
Kristusom en sam klas; sv. Pavel 
pravi »en sam kruh« (prim. 1 Kor 
10,17). Kruh, ki ga posvečujemo 
na naših oltarjih in ga prejemamo 
v evharistiji, v njegovi moči 
prihaja iz Jezusa, ki je pšenično 
zrno, padlo v zemljo. S Kristusom 
je vstalo od mrtvih vse človeštvo, 
ne le mi, ki smo krščeni; ker je on 
umrl za vse, so bili vsi po njem 
odrešeni, tudi tisti, ki tega še ne 
vedo. Evangeljski odlomek sklene 
z naslednjimi pomembnimi 
besedami: »Ko bom povzdignjen z 
zemlje, bom vse pritegnil k sebi.«                                      
                        R. Cantalamessa 
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5. postna – tiha nedelja  
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 Priporočilo slovenskih 
škofov 

Dragi verniki, dragi bratje in 
sestre, iz medijev ste izvedeli, da 
se jutri pričenja zbiranje 
podpisov za razpis referenduma o 
spremembah temeljnega 
družinskega zakona. Z njim 
poslanska večina ukinja dosedanjo 
zakonsko zvezo moža in žene ter 
uvaja novo zakonsko zvezo »dveh 
oseb«. Takšno razumevanje 
zakonske zveze nasprotuje 
naravnemu in moralnemu zakonu 
ter nauku Katoliške Cerkve. 
Sprejeti zakon zadeva vse nas in 
bo imel posledice na številnih 
področjih kot so: posvojitve 
otrok; diskriminacija matičarjev, 
učiteljev, vzgojiteljic, sodnikov; 
spremembe šolskih programov; 
omejevanje pravice staršev, da v 
šolah vzgajajo svoje otroke v 
skladu s svojim prepričanjem; 
vsiljevanje nove ideologije 
zasebnim vzgojno izobraževalnim 
ustanovam, ki so odvisne od 
državnega sofinanciranja itd. Gre 
torej za zelo pomembne, 
zgodovinske trenutke, s kakršnimi 
se kot Katoliška skupnost v 
samostojni Sloveniji še nismo 
soočili. Slovenski škofje smo ta 
znamenja časa prepoznali, zato 
vas vse, dragi bratje in sestre, 
vabimo k osebni in skupni molitvi 
za vse naše družine. Hkrati vas 
lepo prosimo, da se že jutri, 23. 
marca, oz. čim prej v prihodnjih 

dneh, z veljavnim osebnim 
dokumentom oglasite na upravnih 
enotah oz. krajevnih uradih, ter z 
oddajo svojega podpisa z 
veljavnim osebnim dokumentom 
potrdite svoj prispevek k 
referendumu s katerim bomo 
zaščitili vrednoto zakonske zveze 
in pravice otrok. Vnaprej se vam 
zahvaljujemo za pogumno 
državljansko in versko držo, ter 
vam in vašim domačim želimo 
Božjega blagoslova.          
                                 Vaši škofje 

 Naša oznanila 
 
 Danes ob 15h je dekanijski 
kriţev pot na Gorco. Vabljeni! 
 
 Slovenski škofje so nas 
spodbudili, da se s svojim 
podpisom udeleţimo pobude za 
referendum s katerim bomo 
podprli vrednoto druţine, očeta, 
mame in otrok. Poleg 
župnijskega lista tako vzemite 
tudi posebni obrazec, ki ga boste 
doma izpolnili in z osebnim 
dokumentom odnesli na upravno 
enoto. Storite to čim prej, da tudi 
tako pokažemo svojo versko in 
državljansko odgovornost.  
 V petek 27.3.2015 je veliki 
spovedni dan za vso Slovenijo. 
Priložnost za sv. spoved bo ves 
dan pri frančiškanih in v stolnici, 
vabljeni! 
 Po navodilu Slovenske 
škofovske konference, naj bi v 
nedeljo vsak ţupnik daroval 



sveto mašo za ţupljane in 
dobrotnike ţupnije, ali kot se to 
imenuje strokovno »pro populo« 
(za ljudstvo). V naši župniji je 
taka sv. maša bila do sedaj vsak 
petek. Večina slovenskih župnij 
ima v nedeljo dve sv. maši. Tako 
je običajno jutranja sv. maša za 
župljane in dobrotnike župnije, in 
pozna sv. maša po namenu 
različnih župljanov. Ker imamo v 
nedeljo za enkrat le eno sv. mašo 
je pastoralno modro, da ohranimo 
navado, ki že obstaja.  
Sv. mašo za ţupljane in 
dobrotnike pa obhajamo odslej 
redno vsako soboto zvečer. 
Sobotna večerna maša je namreč 
že vigilija nedelje - Gospodovega 
dne, je na nek način že nedeljska 
sv. maša. Tako zadostimo 
liturgičnim zahtevam in prav tako 
še bolj osmislimo pomen maše za 
župljane. To seveda ne pomeni, 
da izjeme niso dovoljene, ampak 
praviloma bodo sv. maše za 
župljane in dobrotnike naše 
župnije v soboto zvečer.    
 
 V soboto 28.3.2015 pred 
cvetno nedeljo bomo tudi letos 
v naši ţupniji  izdelovali 
presmece. Zato  vas Kulturno 
Društvo Nedeljska šola vabi, da se 
jim pridružite v soboto, 28. marca 
2015, ob 10. uri na parkirišču 
pred našo cerkvijo. S seboj 
prinesite zelenje. Vabljeni! 
 

 V soboto 28.3.2015 ob 19h 
bomo v naši ţupnijski cerkvi 
obhajali večerno sv. mašo. Po 
njej bo procesija z lučkami, 
nato bo kratek kulturni program 
naših najmlajših, kot voščilo 
materam ob materinskem 
dnevu. Slovesnost bo vodil 
ptujskogorski minorit p. Roman 
Tkauc  (nekoč župnik v župniji 
Sveče na avstrijskem Koroškem, 
ki je kot mnoge druge župnije v 
Sloveniji, zamejstvu in tujini 
pomagala naši župniji).  
ODSLEJ BOMO V NAŠI SLOMŠKOVI 

CERKVI IMELI VSAKO  
3. SOBOTO V MESECU OB 19H 
VEČERNO SV. MAŠO, NATO BO 

PROCESIJA Z LUČKAMI - 
PREDVSEM Z MOLITVIJO ZA NAŠO 
ŢUPNIJO, NAŠO NADŠKOFIJO  IN 

NAŠEGA NOVEGA NADŠKOFA 
METROPOLITA MSGR. MAG. 

ALOJZA CVIKLA  IN VSO CERKEV 
NA SLOVENSKEM. 

Povabite vaše prijatelje od blizu 
in od daleč! 

 Pred nami je Cvetna nedelja, 
ko se bomo zbrali na prostoru 
pred našo cerkvijo, blagoslovili 
zelenje in nato s slovesnim 
petjem in molitvijo vstopili v naše 
svetišče.  
 Na cvetno nedeljo ob 15h 
bomo imeli t.i. »košaški kriţev 
pot« h kapelici sv. Urbana. 
Zberemo se na parkirišču »pri 
Hoferju«. Molimo za lepo vreme, 
Vabljeni!    
 



 K Bogu je odšel 
 

Jože Škrobar,  
roj. 8.1.1965 v Mariboru,  

stanujoč Dolnja Počehova 21. 
Pogreb bo v torek, 24.3.2015 ob 
12.45h na pokopališču Dobrava. 

Po pogrebu bo sv. maša v  
naši župnijski cerkvi. 

Gospod, daj mu večni pokoj in 
večna luč naj mu sveti;  

naj počiva v miru, amen. 
 

 

 Sv. maše so v  
župnijski cerkvi 

 

 
 
5. POSTNA, TIHA NEDELJA, 
22.3., Klemen Avgust  
        von Gallen;  
09.00 + Zofija Karner  
(daroval mož Andrej) 

 
 

PONEDELJEK, 23.3.,  
Alfonz, škof; 
19.00 + starši  

     Marija in Mihael Dominko,  
          + bratje in sestre,  
          + starši  
     Marija in Franc Osenjak 
         (darovala družina Mlakar)  
 

 
TOREK, 24.3.,  
Katarina Švedska, redovnica;  
19.00 + Julijana Senekovič -    

osmina (darovala družina Šestanj)  
 

  SREDA, 25.3., 
Gospodovo oznanjenje, 
Rebeka, svetopisemska ţena; 
19.00 – za našo župnijo  
(darovala gospa M. Nikitenko) 

 
ČETRTEK,26.3.,  
Evgenija, mučenka;  

  19.00 – v dober namen  
  (darovala gospa Kopp Kristina) 
 
PETEK, 27.3.,  
Gelazij, škof;  
19.00 + Zofija Karner  
(daroval vnuk Igor) 
 
SOBOTA, 21.3.,  
Hugolin, eremit; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki   
            naše župnije 

 
 
 
 
 

 

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA, 
29.3., Bertold, redovni 
ustanovitelj; 
09.00 + starši Johana in Stanko  

              Črnčič 
 
 
 
 
 
 

 

 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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