
Sv. maše v mesecu maju  
 
 

Sv. maše  so do nadaljnjega  
redno v novi cerkvi;  

šmarnice brez sv. maše in redni 
verouk je v Domu krajanov.  

VABLJENI! 
 

*** 
 
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 22.5.,  
Julija, mučenka; 
9.30 – starši Amalija in Ivan Rantuša 

 
   PETEK, 27.5., 

Alojzij Grozde, mučenec; 
18.00 – šmarnična pobožnost pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 – župljani in dobrotniki  
naše župnije  
 
SOBOTA, 28.5.,  
German pariški, škof;  
18.00 – molitev sv. rožnega venca 
19.00 – po namenu 
 
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 29.5.,  
Maksim Emonski, škof; 
9.30–mož,oče in dedek Jože Pak(6.obl) 

 
TOREK, 31.5.,  
Obiskanje Device Marije, praznik; 
19.00 – po namenu 
 
ČETRTEK, 2.6., 
Gospodov Vnebohod, praznik; 
19.00 -  
 
PETEK, 3.6., 
Sv. Karel Lwanga in  
drugi ugandski mučenci 
18.00 – šmarnična pobožnost pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 

 

Molitveni kotiček  
 

 

 

 

 
Sveta Marija, Mati Božja, 
ti si svetu podarila resnično Luč, 
Jezusa, tvojega Sina - Božjega Sina. 
Ti si se povsem 
izročila božjemu klicu 
in si tako postala vir dobrote, 
ki iz njega priteka. 
Pokaži nam Jezusa. 
Vodi nas k njemu. 
Uči nas spoznati ga in ga ljubiti, 
da bi tudi mi mogli postati 
resnično ljubeči 
in vir žive vode 
sredi žejnega sveta. 
Amen.                      Papež Benedikt XVI. 

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 
 

  »Jaz sem pot, resnica in življenje.«                                
                                               (Jn 14,6) 

 

Beseda o Besedi 
 

Ob prebiranju današnjega evangelija 
(Jn 14,1–14,14) so se nam zastavila 
naslednja vprašanja: 
 

Franja: Evangelij se prične zelo 
optimistično: »Vaša srca naj se ne 
vznemirjajo, vame verujte in v Boga.« 
Ali se vam zdi, da si bolj miren in 
zadovoljen, če veruješ,? 
Saša: Ja, verjetno ja, kako za koga. 
Ana: Mislim, da. 
Tjaša: Ja, odvisno, kako kdo sprejme 
Boga k sebi. 
Franja: Kaj menite, da večerna molitev 
pomaga, da se sprostiš in umiriš? 
Ana, Tjaša: Jap. :) 
Saša: Ja. Tudi molitev pred jedjo te 
umiri. 
Franja: Jezus še pravi, da je on pot, 
resnica in življenje. Ali je pomemben 
le cilj ali je pomembna tudi pot? Ali je 
prav, da na poti do cilja naredimo vse, 
kar se le da, da cilj dosežemo? 
Saša: Ne, ni prav. Cilje je dobro 
dosegati, a do cilja moramo priti po 
pravi poti, ne napačni. Jezus je za 
kristjane ''popoln'' in zato bi morali vsaj 
približno hoditi po njegovi poti. 
Franja: In če bomo sledili njegovi poti  
bo naša življenjska pot resnična. 
Kakšno pa je po vašem mnenju  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resnično – tisto pravo življenje in 
resnična pot. Če vemo, da je 
protipomenka resnici laž. 
Ana: Iskreni odnosi med ljudmi … 
Saša: Da si prijazen do drugih, ne lažeš, 
kradeš, torej ne grešiš. 
Franja: Ob koncu evangelija še Jezus 
zagotavlja: »Kdor vame veruje, kdor dela 
dela, kot jaz, temu bom uslišal njegove 
prošnje.«  Kako pa razumete poved: »Če 
me boste prosili v MOJEM imenu, bom 
storil.« Ponavadi prosimo v SVOJEM 
imenu. 
Ana, Tjaša, Saša: ? 
Franja: Glej, Jezus je rekel: »Prosite 
Očeta v mojem imenu in bo storil.« Ko 
jaz prosim, delam to v svojem imenu, ker 
jaz nekaj rabim za sebe.  
Saša: Ja, kaj Bog kaj potrebuje?  
Franja: Hmmm, ali misli to, če bomo mi 
ravnali, kot bi on to želel, potem je to v 
njegovem imenu. 
Ana: Možno. :) 
Franja: Saj poznaš tisto misel: "Vse, kar 
želim, je, da sem tam, kjer me Bog 
hoče." 
Saša, Ana, Tjaša: To bi lahko bilo to. Če 
delam to, kar Bog želi, delam ok.  
Franja: Kako pa veš, da delaš tako, kot bi 
Bog želel? 
Saša: Začutiš, da si nekaj narobe naredil. 
Ana: Če narediš nekaj dobrega, dobiš 
dober občutek, ker veš, da si naredil 
nekaj, kar je prav. 
 

Da ne bo slabih občutkov in da bomo 
Boga s čisto vestjo lahko prosili za 
pomoč. 

Leto XII., 
štev. 81, 
5. Vel. 
nedelja; 
22.5.2011  

 
 

5. Velikonočna nedelja 

 Leto XII., 
 štev. 81, 
5. Vel.  
nedelja   
 22.5.2011 



ZA OTROKE IN MLADE 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KADILO 
 
Otroško-mladinski pevski zborček se je 
19. maja 2011 udeležil nadškofove sv. 
maša ob rojstnem dnevu bl. papeža 
Janeza Pavla II. Čudili smo se množici 
zbranih, še posebej pa oblakom kadila, 
ki so se dvigali. Zakaj uporabljamo 
kadilo? 
Če smo pozorni, opazimo, da 
bogoslužje pritegne celotno osebo: 
dušo in telo. Tudi naše telo s svojimi 
držami sodeluje pri slavljenju Boga. 
Človek ima pet čutov: vid, sluh, tip, 
okus in vonj. Pri bogoslužju sodelujemo 
tudi z vonjem. In uporaba kadila je 
zelo stara. V nekaterih področjih 
zaradi vročine vlada v zaprtih prostorih 
slab in težak zrak. Kadilo je služilo za 
to, da je izboljšalo zrak in ga napolnilo 
z dišavami, da so ljudje lažje dihali. 
Kadilo namreč vsebuje drobce, ki v 
trenutku, ko jih stresemo na žareče 
oglje, ustvarijo prijeten vonj. Sicer pa 
je kadilo smola, ki se v stiku z žarečim 
ogljem kadi. V obredih za pokojne so 
ga uporabljali za to, da so nakazovali 
pot pokojnika »tja čez«, v nebo. 
Ponekod so ob nevihtah zažigali kadilo, 
da bi pregnali zle duhove. 
Visoka cena dišeče smole je bila vzrok, 
da je kadilo postalo domena bogatih. 
Od tu je bil majhen korak k drugemu 
pomenu kadila: kadilo uporabljamo za 

izkazovanje časti visokim osebnostim. 
Kajenje cesarjev je pri Rimljanih 
pomenilo, da ga priznavajo celo za 
božanstvo. Prav iz tega razloga so se v 
prvih treh stoletjih kristjani izogibali 
rabi kadila v bogoslužju. Zažigati 
kadilo pred cesarjem ali poganskim 
božanstvom je bilo znamenje 
izdajstva, odpada od vere v pravega 
Boga. Toda s cesarjem Konstantinom, 
ki je leta 313 dal krščanstvu svobodo, 
so se stvari spremenile. Ko cesarja niso 
več častili po božje, je raba kadila 
počasi prešla v krščansko bogoslužje. Iz 
Svetega pisma vemo, da je Bog ukazal 
Mojzesu zažigati kadilo v templju 
zjutraj in zvečer, na slovesni praznik 
pa naj duhovniki vstopijo v tempelj in 
skrinjo zaveze naj odene oblak dima 
kot znamenje Božje navzočnosti. Vemo 
pa tudi, da je bilo med darovi treh 
kraljev prav kadilo. 

 

Opazili smo že, 
da duhovnik pri 
slovesnih mašah 
pokadi oltar, 

darove, 
evangelijsko 

knjigo in 
dviganje dima 
ima simbolni 
pomen. »Naj se 
dviga moja 

molitev kakor kadilo, moje roke kot 
večerna daritev« (Ps 141,2). Kadilo, ki 
se dviga, je zato za nas vidno povabilo: 
»Kvišku srca!« 
Kadilo pa tudi ustvarja ozračje veselja 
in slovesnosti, prazničnosti. Zato lahko 
pokadimo tudi naše domove. S 
kajenjem pokažemo spoštovanje do 
neke osebe, isto velja, če pokadimo 
kip ali podobo. Zato pri bogoslužju 
kadimo oltar, križ, darove, samega 
duhovnika in tudi vernike. Kakšna čast!                           

NAŠA OZNANILA  
  

 

 V mesecu maju z veseljem 
pričakujemo, da boste otroci vsak 
dan prišli k šmarnicam, ki bodo razen 
če ne bo drugače oznanjeno še vedno 
v Domu krajanov. Za birmance je 
udeležba pri šmarnicah obvezna. 
Šmarnice bomo torej, ko ni sv. maše 
obhajali v Domu krajanov, ko pa je 
sv. maša v novi cerkvi.  
 
Vsak petek bodo šmarnice tudi pri 
Črnčičevem križi v Počehovi in 
sicer letos eno uro pred večerno sv. 
mašo, to se pravi ob 18h. Prisrčno 
vabljeni.  

 
 Preteklo nedeljo je naš gospod 

župnik skupaj z našimi mladimi  
obhajal sv. mašo s šmarnično 
pobožnostjo na Gorci v župniji sv. 
Peter in prosil za pomoč pri gradnji 
naše nove cerkve, tako smo prejeli 
finančno pomoč v višini 900 EUR. Bog 
povrni.    
 

 Gospod župnik je v prejšnjem 
tednu prav tako z našimi mladimi 
obiskal župnijo Sveče na 
Avstrijskem Koroškem in tam 
slovensko skupnost prosil za duhovno 
in finančno pomoč pri nadaljevanju 
gradnje naše nove cerkve, prejeli 
smo pomoč v višini 1000 EUR, Bog 
povrni.   
 

 V sredo, 18. maja je bilo redno 
srečanje ŽPS. Pogovarjali smo se o 
slovesnosti sv. birme, ki bo v naši 
župniji na Binkoštno nedeljo, 
12.6.2011 ob 11h uri, med nami bo 
nadškof metropolit dr. Marjan 
Turnšek. Obenem smo načrtovali 
nadaljevanje gradnje naše nove 
cerkve.  

  V petek in soboto smo bili z 
našimi birmanci na »Dnevih 
zbranosti« na Dominikovem domu  na 
Pohorju. Vse to naj pomaga našim 
birmancem in našemu celotnemu 
občestvu, da se bomo dobro duhovno 
pripravili na Binkoštni praznik.    
 

 K neposredni pripravi na 
slovesnost sv. birme, pa spada tudi 
binkoštna devetdnevnica, ki se bo 
začela v soboto 4. junija, ko se bodo 
birmanci s starši in botri ter vso 
občestvo vsak večer zbirali k sv. maši 
ob 19h. Posebej še, ko nas bo 
obiskal škof birmovalec, nadškof 
metropolit dr. Marjan Turnšek – to 
bo v ponedeljek 6. junija. K 
srečanju smo razen birmancev 
povabljeni vsi župljani in veroučenci. 
Birma pa bo na binkoštno nedeljo, 
to je 12. junija ob 11h v naši novi 
cerkvi.  
 

 Prisrčne čestitke in veliko 
blagoslova voščimo našemu 
novokrščencu Julijanu Krašni, 
njegovim staršem, botrom in 
sorodnikom. Naj ga Gospod Jezus 
spremlja in vodi na poti življenja.   

 

 V petek 27.5.2011 po večerni sv. 
maši bo srečanje za bralce Božje 
besede. Vabila za srečanje vzemite 
takoj po sv maši. Vabljeni!  
 

 Hvala vsem, ki ste v tem tednu 
pomagali pri delih v župnišču, se 
priporočamo! Ker so dela končno 
stekla, vas prosimo za pomoč, 
posebej, ko bomo v nedeljah, ki so 
pred nami imeli bolj pogosto nabirke 
okrog oltarja, Bog povrni! 
Bog vam povrni za vaše darove: 4. 
velikonočna nedelja: 130 EUR; 
pred nami je nadaljevanje del na 
naši župnijski cerkvi, fasada in 

zaključna dela v župnišču. 


