
Sv. maše v mesecu aprilu  
 

Sv. maše bodo od sobote 9.4.2011 
naprej redno v novi cerkvi. 

 

5. POSTNA – TIHA NEDELJA, 10.4., 
Domen, škof in mučenec 
9.30 + mož in oče Lojze Lasič in 
dvojni starši 
 

PETEK, 15.4., 
Helena alzaška, kneginja 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 

SOBOTA, 16.4., 
Bernardka Lurška, devica 
18.00 – molitev rožnega venca in 
priložnost za sv. spoved  
19.00 + mama Astrid in oče Mirko 
Korša 
 

CVETNA NEDELJA, 17.4., 
Inocenc, škof 
9.30 + Ljudmila Gosak 
 

VELIKI ČETRTEK, 21.4., 
SPOMIN POSTAVITVE ZAKRAMENTOV 
SV. REŠNJEGA TELESA IN  
SV. MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA 
19.00 + Janez in Antonija Fridrih,  
+ brata Lazar in Janez, + starši Janez 
in Antonija Leskovar, + brat Ivan   
 

VELIKI PETEK, 22.4., 
SPOMIN GOSPODOVEGA  
TRPLJENJA IN SMRTI  
15.00 – pobožnost sv. križevega pota 
19.00 – sv. bogoslužje velikega petka 
 

VELIKA SOBOTA, 23.4., 
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL   
7.30 – blagoslov velikonočnega ognja 
19.00 + Johana Črnčič in starši 
Šestanj  
 
VELIKONOČNI PRAZNIK, 24.4.,  
7.00 + p. Franci Pivec OFM 
9.30 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 

Molitveni kotiček  
 

 
Čuj, Marija, klic srca, 
bodi nam usmiljena! 
Ti, mogočna, sveta Mati, 
moreš vedno pomagati. 
  
Ko nikjer ni več pomôči, 
nam si zvezda v temni noči; 
ne presliši prošnje glas, 
ljuba Mati, reši nas! 
  
Glej, otroci Tvoji smo, 
k Tebi vsi vzdihujemo: 
saj nam moreš pomagati. 
O, pokaži, da si Mati! 
  
Čuj, Marija, klic srca, 
bodi nam usmiljena! 
Amen.  
 
 
 
 
 

 

Izdajatelj 
 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, 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 
 

 

 »Jezus je vstajenje in življenje.« 
                                                 (Jn 11,1-45) 

                                              
 
 

Beseda o Besedi 
 
Vsak od nas se je že srečal s smrtjo 
starejšega sorodnika, drugod je smrt 
povsem nenadno udarila v cvetoče 
življenje. V vsakem primeru je boleča, 
temna uganka z okusom grenkobe. 
Temo smrti zasledimo tudi v 
današnjem evangeliju; Lazar, žalujoči 
sestri, verni Judje – vsi so verni, 
vendar jih smrt kljub temu močno 
prizadene in Jezus čuti z njimi. A On 
ne pove običajnega žalnega govora, ne 
tolaži z obljubami »onostranstva« in ne 
daje meglenih obljub, izreče le 
besede: »jaz sem vstajenje in 
življenje,« česar si ni drznil izreči še 
nihče. 
Jezusov čudež, ko je svojega prijatelja 
Lazarja obudil od mrtvih in ga vrnil v 
življenje, prinaša temeljno sporočilo 
vere, »človek, ki ga Bog ljubi, ne 
ostane v temi smrti.« 
Kako je mogoče živeti, če umrjemo? 
Pogosto se nam vsiljuje misel o koncu, 
narekuje in vsiljuje nam indiferentno 
okolje; saj potem ni nič, pač 
preminemo, konec je. Ali človek,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
telesno in duhovno bitje, nima 
vendarle nekih daljnosežnih ciljev? 
Tukaj gre za vprašanje, koliko smo 
odprti za Jezusove besede in ali jih 
jemljemo resno! Če sprejmemo 
njegove besede, se v nas marsikaj 
korenito spremeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazadnje se lahko ustavimo pri 
pomisleku, da so vse te lepe besede 
celo privlačne, vendar tega ni tako 
preprosto sprejeti. Spomnimo se 
učencev; tri leta poslušajo Gospoda, 
vidijo znamenja, ob trpljenju pa 
zbegani govorijo: »Upali smo, zdaj pa 
je vsega konec.« Jezusovo vstajenje jih 
slednjič le prepriča. Kristus je moral to 
pretrpeti, da je šel v slavo. 
Tudi nas Gospod vabi, da bi živeli iz 
vere v vstajenje. Naj nas prežarja 
vstajenjska  vera, upanje, ki ne 
razočara. 

Terezija Miholic 

 

 
Leto XII., 
štev. 75, 
5. postna 
nedelja 
10.4.2011  

 
 

5. postna – tiha nedelja  

 Leto XII., 
 štev. 75, 
5. postna 
nedelja,        
 10.4.2011 



ODMEVI… 
 

Prisrčno za materinski dan 
 
Ko smo po maši na 3. postno nedeljo 
tudi očetje – moški lahko gledali 
izvirno pripravljeno proslavo ob 
materinskem dnevu, me je imelo, da 
bi po zaključku spontano, javno, v 
imenu vseh prisotnih izrekel zahvalo 
nastopajočim. Pa sem si premislil, ne 
bi se vklopilo v scenarij. Toda ker 
čutim iskreno hvaležnost, prepričan 
sem, da tudi mnogi drugi, bom na 
pisan način v našem listu to sedaj 
storil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri veliko proslavah sem aktivno ali 
pasivno sodeloval. Imeli so različne 
koncepte, včasih dokaj klišejske in 
povezane z vsebinami, ki z 
materinskimi čustvi niso imele veliko 
zveze. Prireditev na 3. postno 
nedeljo pa je bila nekaj posebnega, 
gotovo zaradi nastopov otrok in 
mladine ter ob požrtvovalnem delu 
vodij. Ploskanje in ganjenost mnogih 
mamic sta bila dokaz, da so nam 
nastopi segli do srca. Iskreno se za 
pristen in prisrčen prispevek 
zahvaljujem vsem in sem prepričan, 
da bodo ti mladi enkrat v srečni vlogi 
mamic in očetov. Podpirali jih bomo 
pri tem in prosili, da se jim 
uresničijo življenjski cilji. Iskrena 
hvala – Bog vas živi! 

Jože Križan 

ZA OTROKE IN MLADE 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kaj je »presmec«? 

 
Evropa in njeno obredje je že v 
predkrščanskem času bilo povezano z 
določenimi vrstami svetega rastlinja, 
od dreves do grmov do zelišč in cvetlic, 
ki naj bi varovale pred strelo in 
drugimi ujmami, pospeševale rast, 
plodnost, odganjale zle sile in bolezen. 
To vlogo je prevzel »žegnani les« kot 
zakramental z enako nalogo. 
Zelenje najrazličnejših oblik in načinov 
izdelave, ki ga kristjani nesemo na 
cvetno nedeljo k blagoslovu, ima v 
Sloveniji mnogo poimenovanj. To so: 
presneci in presmeci, cvetoči dren, 
pegelj, butara, pušeljc … Najpogosteje 
pa se uporablja oljčna vejica – simbol 
miru. Veda o starih šegah - etnologija 
razlaga, da so se blagoslovljeni 
presmeci uporabljali v različne 
namene.  
Presmec v Prekmurju in okolici je bil 
domača svetinja. Z njim so obhodili vso 
domačijo, odločili en del za njive, del 
za čebelnjak, drugo pa zataknili za 
tram na strehi ali položili na 
podstrešje. Vsaj del ga je moralo priti 
v kaščo med zrnje, v hlev k živini in v 
prostor, kjer so hranili kaj 
dragocenega. Dali ga tudi bolnikom, da 
so se ga dotaknili. Gorenjsko butaro so 
radi postavili k sadnemu drevju. 
Ljubljanske butarice, ki so mlajšega 

izvora, pa predstavljajo predvsem 
sobni okras. 
Presmeci so na deželi imeli tudi 
statusni pomen. Večji in lepše okrašen, 
kot je bil, več je družina veljala. 
Podobno pa so se s presmeci postavljali 
tudi vaški fantje. 

Damjan J. Ovsec:  
Velika knjiga o praznikih 

 
NAŠA OZNANILA  

  

 
 Prisrčno se zahvalimo za 

organizacijo revije pevskih zborov, 
ki smo jo včeraj doživeli. Hvala 
posebej gospodu Palucu za njegov 
trud in vsem, ki ste se tega lepega 
dogodka udeležili in darovali za našo 
novo cerkev. Molimo, da bi se vse 
obrnilo kot je prav in da bi že kmalu 
nadaljevali z gradnjo naše nove 
cerkve.  
 

 V letu priprave na Svetovni dan 
mladih, ki bo avgusta 2011 v 
Madridu, so mladi po vzoru Križa 
Svetovnega dneva mladih naredili 
Križ slovenskega dneva mladih (Križ 
SDM). V teh dnevih prihaja križ SDM v 
Maribor: 
 
Četrtek 14. 4. Maribor - Pobrežje: 
Molitev odraslih za mlade. 
Sprejem križa ob 19.00 s sveto mašo 
na Pobrežju. Po maši bo celonočno 
molitveno bdenje odraslih za mlade. 
 
Petek 15. 5. Maribor - Sv. Marija 
(frančiškani): Spovedni dan. 
Frančiškani križ sprejmejo ob 9.00 in 
bo ves dan na voljo za molitev.Ob 
19.30 bo v cerkvi kratko spokorno 
bogoslužje za mlade, ob 20.30 bomo 
križ nesli skozi mestni park v cerkev 
na Kalvariji.            

Sobota, 16. 4. Maribor - stolnica: V 
soboto dopoldne bo križ v stolnici, ne 
bo organizirane molitve, od 14.00 
naprej do 18.00 bo organizirana 
molitev.  Ob 18.00  maša nadškofa 
metropolita dr. Marjana Turnška, po 
njej slovo od križa. Ob  19.00 slavilni 
večer s skupino Svetnik. 
 

 V soboto 16.4.2011 po večerni sv. 
maši bo 4. srečanje biblične skupine v 
Domu krajanov.Tokrat bomo razmišljali 
in molili o evangeliju Cvetne nedelje, 
to se pravi pasijonu, kakor ga je 
zapisal evangelist Matej: Mt 26,14-
75;27,1-66. Po bibličnem srečanju  bo 
vaja bralcev Pasijona, ki se bodo tudi 
na samo Cvetno nedeljo zbrali v novi 
cerkvi ob 9.00, ko bodo imeli še zadnjo 
vajo.    
 

 V soboto 12.4. bo na Škofijski 
gimnaziji kulturni večer – predavanje 
etnologinje Jelke Pšajd o velikonočnih 
šegah in navadah na Slovenskem, 
vabljeni! 
 

 Prihodnjo nedeljo - na Cvetno 
nedeljo se bomo zbrali na parkirišču 
pred novo cerkvijo, kjer bo najprej 
blagoslov zelenja in nato procesija v 
cerkev, kjer bo sv. maša. Naši mladi 
vam bodo ponudili zelenje, z vašim 
prispevkom jim finančno pomagate, da 
bodo lahko poromali v Međugorje.     
 

 Od 27. do 29. aprila 2011 smo na 
župnijskem romanju v Međugorju. 
Prosimo vas, da se čim prej prijavite 
pri g. Jožetu Kaučiču.  
 

 V petek je bilo redno srečanje ŽPS, 
ko smo načrtovali praznično dogajanje.  

 Nabirke: 
     4. postna nedelja: 250 EUR 

Bog vam povrni! 


