
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 

  »Novo zapoved vam dam!«          
                                         (Jn  13,34) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
V Božji besedi današnje nedelje se 
večkrat ponovi neka določena 
beseda. Govora je o »novem nebu in 
novi zemlji«, o »novem Jeruzalemu«, 
o Bogu, ki »dela vse novo« in končno 
v evangeliju beremo o »novi 
zapovedi«. 
»Novo zapoved vam dam, da se 
ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz 
ljubil, tako se tudi vi ljubite med 
seboj«. 
»Nov«, »novost« spadata v izredno 
majhno skupino besed, ki prebujajo 
vedno in samo pozitivne občutke. 
Popolnoma nov, čisto nov, nova 
obleka, novo življenje, nov dan, novo 
leto. Novost je novica. Ti dve besedi 
sta kakor sinonima. V angleščini so 
»novice« - news preprosto 
samostalnik, iz katerega je izpeljan 
pridevnik »nov« - new. Enako velja 
tudi v slovenščini in označuje nekaj 
novega oz. novico. Evangelij se 
imenuje tudi »dobra novica« in to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prav zaradi tega, ker vsebuje najbolj 
izvirno novost. Zakaj nam je novo 
tako zelo všeč? Ne le zato, ker je 
novo, ker še ni uporabljeno (npr. 
avtomobil) in zato običajno bolje 
deluje. Če bi bilo samo zato, zakaj 
potem s takim veseljem 
pozdravljamo novo leto ali pa nov 
dan? Globlji motiv je v tem, da 
novost, se pravi tisto, česar še ne 
poznamo in še nismo izkusili, odpira 
prostor pričakovanju, presenečenju, 
upanju, sanjam. Sreča je hči prav 
vseh teh reči. Če bi bili gotovi, da 
nam novo leto prinaša prav tisto, kar 
nam prineslo staro leto, nič več in nič 
manj, nam ne bi bilo več všeč. 
Novo ni v nasprotju s »starodavnim«, 
ampak s »starim«. Tudi »starodavno« 
in »starine«, »antikvariat« so 
pozitivne besede. V čem je razlika? 
Staro je tisto, kar se s časom slabša 
in izgublja vrednost; starodavno pa 
je tisto, kar se s časom izboljšuje in 
pridobiva na vrednosti. 
 
Božja beseda nas torej danes in 
vedno vabi, da bi postali novi ljudje v 
Jezusu Kristusu. Bog daj, dragi bratje 
in sestre, da bi takšni res postajali! 
                          Igor Novak, župr.  
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Slomškov glasek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ŠMARNICE 
 
Mesec maj nekateri imenujejo kar 
najlepši v letu, kar je povezano s 
prebujanjem narave, z zmago 
življenja nad smrtjo zime. 
Mesec maj je poleg septembra tudi 
mesec porok, saj se takrat poroči 
največ parov. Dnevi so toplejši in v 
gozdu zacvetijo šmarnice. Maj pa je 
tudi Marijin mesec, saj je Nebeški 
kraljici ta mesec posebej posvečen. 
 
Začetki šmarnične pobožnosti gotovo 
segajo že pred leto 1815, ko je papež 
Pij VII. pobožnost meseca maja 
potrdil in obdaril z odpustki. S 
pobožnostjo, ki so jo poimenovali 
Marijin mesec, so začeli v Rimu, od 
koder se je hitro razširila po vsej 
Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji 
je nadomestila praznovanje ob 
poganskem »majskem drevesu« 
(Maibaum). 
 
Tudi v Sloveniji smo jo z veseljem 
sprejeli. Ime pobožnosti tako izvira iz 
imena cvetic, ki maja najlepše 
cvetijo in so jih prinašali k Mariji, po 
nekaterih virih pa bi lahko bilo 

povezano tudi z Marijinima 
praznikoma, ki so ju ponekod 
imenovali tudi veliki in mali šmaren.  
 
Prve šmarnice so imeli v ljubljanskem 
semenišču leta 1851, leta 1855 pa je 
s knjigo Janeza Volčiča: „Šmarnice 
Mariji naši Materi darovane“ dobila 
tudi izvirno ime po cvetlici. 
 
Tudi v naši mladi župniji smo imeli 
šmarnice že veliko let pred obstojem 
naše župnije. Ljudje so se zbirali pri 
raznih znamenjih in tam molili in 
prepevali, žal se je ta lep običaj 
danes marsikje skoraj popolnoma 
izgubil, a kljub vsemu in prav zato ne 
smemo odnehati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tako bodo v naši župniji tudi letos 
šmarnice in sicer: KO SV. MAŠE NE BO 
(OBIČAJNO V PONEDELJEK, TOREK IN 
SREDO) – BODO ŠMARNICE V DOMU 
KRAJANOV OB 18H. Ko pa bo sv. 
maša, pa bodo šmarnice kakor 
običajno med sv. mašo ob 19h.  
 
Od vseh znamenj pri katerih smo se 
nekoč zbirali v mesecu maju, danes 
še vedno vztrajamo v Počehovi pri 
Črnčičevem križu. Tam bodo 



šmarnice v maju vsak petek ob 18h. 
Lepo vabljeni!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša oznanila  
  

  Pred nami je mesec maj. Na prvi 
četrtek še posebej molimo za nove 
duhovne poklice in svetost 
duhovnikov, na prvi petek se bomo 
ponovno izročili Srcu Jezusovemu – g. 
župnik bo obiskal in obhajal starejše 
in onemogle na domu. Sobota je prav  
tako prva v mesecu, ko se bomo 
izročili v Marijino varstvo. V nedeljo, 
se vam prisrčno zahvalimo za vaš 
prvonedeljski dar za našo župnijsko 
cerkve.   
 
 V sredo 1. maja, ki je praznik 
Joţefa delavca začenjamo s 
šmarnično poboţnostjo. Tako bodo 
v naši ţupniji tudi letos šmarnice in 
sicer: KO SV. MAŠE NE BO 
(OBIČAJNO V PONEDELJEK, TOREK 
IN SREDO) – BODO ŠMARNICE V 
DOMU KRAJANOV OB 18H. Ko pa bo 
sv. maša, pa bodo šmarnice kakor 
običajno med sv. mašo ob 19h.  
Od vseh znamenj pri katerih smo se 
nekoč zbirali v mesecu maju, danes 
še vedno vztrajamo v Počehovi pri 
Črnčičevem kriţu. Tam bodo 

šmarnice v maju vsak petek ob 18h. 
Lepo vabljeni! Sv. maša na 1. maja 
dan bo ob 19h, vabljeni! 
 
 1. maj je za naše mesto letos še 
posebnega pomena. Ţupnija sv. 
Janeza Boska (salezijanci), ki kakor 
mi tudi gradi svojo novo cerkev bo 
namreč iz Avstrije sprejela relikvije 
sv. Janeza Boska. Ob tem dogajanju 
bo v njihovi župniji (na Dragonijevi 6) 
ves teden program za otroke in 
mladino. Več si oglejte na spletni 
strani: http://www.smc-mb.net/ 
 
 Včeraj v soboto 27.4.2013 sta 
slovesnost biserne poroke obhajala 
naša biseroporočenca Pavla in 
Stanko Ragolič. Prisrčno jima ob 
njunem jubileju čestitamo in jima 
želimo veliko zdravja in Božjega 
blagoslova!   
 
 V soboto 8. junija 2013 bo 
ţupnijsko romanje na goro Oljko, 
sledi obisk podružne cerkve bl. škofa 
Slomška v Zgornji Rečici (nad Laškim) 
kjer bo tudi sv. maša, nato bo kosilo 
v Domu sv. Jožef nad Celjem in kot 
sklep še popoldanski obisk celjske 
stolnice, kjer bomo imeli večernice. 
Cena prevoza je 15 eur. Prijavite se 
čim prej!   
 
 Kot ste opazili nadaljujemo z 
gradbenimi in zemeljskimi deli. Bog 
vam povrni za vašo pomoč!  
 
 
 Nabirka pretekle nedelje:  

120 eur; 
Bog vam povrni! 

 
 

http://www.smc-mb.net/


 Sv. maše so v cerkvi   
 
 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 28.4., 
Peter Chanel,  
duhovnik in  mučenec; 
9.30 + starši Kolenko  
                (darovala družina Rojko) 
       + Soko Stanislav (obl.), + starši 
Matičič, + brat Tonček in + iz 
družine Jamšek (darovala gospa 
Zofka Soko) 

 
 

SREDA, 1.5., Joţef delavec,  
praznik dela; 
19.00 + mož Volupič Ivan in  
         + starši;  
         + starši Muršič Marija in Franc 
(obl. smrti očeta) ter + brata Ivan 
in Jože s sorodstvom Muršič; 

 
ČETRTEK, 2.5., prvi v mesecu, 
Atanazij, škof in cerkveni učitelj; 
19.00 + Bogdan Ločičnik  
   (darovala gospa Marta Nikitenko) 

 
PETEK, 3.5., prvi v mesecu, Filip 
in Jakob mlajši, apostola;  
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 

 
SOBOTA, 4.5., prva  mesecu, 
Cvetko, mučenec; 
19.00  za mir na svetu in v dušah      
      (darovala gospa Marta 
Nikitenko)   

 
 
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 5.5.,  
prva v mesecu, Gotard, menih; 
9.30 + Srečko in Ana Knuplež 
 

Molitev tedna 
 

 
Sveta Devica Marija, 
ni tebi enake 
med vsemi ženami sveta, 
hči in dekla 
vzvišenega in najvišjega Kralja, 
Očeta v nebesih, 
mati najsvetejšega Gospoda našega 
Jezusa Kristusa, 
nevesta Svetega Duha; 
prosi za nas, 
skupaj s svetim nadangelom 
Mihaelom 
in vsemi nebeškimi močmi 
in z vsemi svetniki, 
svojega presvetega ljubljenega Sina, 
Gospoda in Učenika. 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. 
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in 
vselej 
in vekomaj.  
Amen. 
                       (sv. Frančišek Asiški) 
 
 

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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
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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