
 Sv. maše v aprilu 
 
 
CVETNA NEDELJA, 1.4.,  
Ljuba in Irena, mučenki; 
9.30 + Ivan Golob 
 
VELIKI ČETRTEK,  
postavitev Gospodove večerje, 5.4., 
19.00 v zahvalo in v priprošnjo  
 
VELIKI PETEK,  
SPOMIN GOSPODOVEGA TRPLJENJA  
IN SMRTI, 6.4.;  
15.00 - pobožnost sv. križevega pota  
19.00 – sv. bogoslužje Velikega petka 
 
VELIKA SOBOTA, 7.4.; 
7.30 – blagoslov velikonočnega ognja; 
         ČEZ DAN BLAGOSLOVI  
                   VELIKONOČNIH JEDIL:  
 

- ŽUPNIJSKA CERKEV: ob 12h 
- MURAUSOVA KAPELA: ob 13h 
- GOLOBOV KRIŽ: ob 14h 
- LOPIČEVA KAPELA: ob 15h 
- FRASOV KRIŽ V POČEHOVI: ob 16h 
- KAPELA NA MELJSKEM HRIBU (V 
NEPOSREDNI BLIŽINI RIBIČIJE):ob 17h 
*** 
19.00 + Jeza Matilda 
 
VELIKONOČNI PRAZNIK, 8.4.; 
7.00 + Jožef in Elizabeta Zorman,  
+ sestra Matilda Jeza, + zet Zdenko 
Rožman 
 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK, 9.4.; 
19.00 + Jože Kaučič in + p. Franci 
Pivec OFM 
 
 

 Molitveni kotiček 
 
Molitev pri uživanju velikonočnih jedil 
Pred jedjo: 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen. Molimo: Dobri Bog,veseli 
praznujemo praznik  vstajenja našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, ki je premagal 
trpljenje in smrt. Prosimo te, blagoslovi 
nas in ta jedila, ki jih bomo sedaj zaužili. 
Naj nam bodo v pomoč, da se tesneje 
povežemo med seboj in s Teboj. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
Očenaš… Zdrava Marija … Slava Očetu … 
Vzklik: Kristus je vstal. Odgovor: Aleluja,  
aleluja, aleluja. 
Po jedi: 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen. Jezus, hvala Ti, da smo skupaj 
zaužili to velikonočno jed. Prosimo Te, 
nakloni hrane tudi tistim, ki je nimajo, 
nam pa pomagaj, da bodo naša srca in 
roke vedno odprte za ljudi v stiski. 
Ostani z nami in vlivaj v naša srca 
velikonočno veselje. Slava Očetu … 
 

Izdajatelj 
 
Župnija 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, 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 
 

»Si ti Kristus?«              (Mr  14,61) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
V teku  sv.  postnega časa smo se 
osredinili na Jezusa: kdo je Jezus 
Kristus in kaj dela danes za nas. 
Videli smo, da nas Jezus osvobaja 
demonskih sil, odpira pred nami 
obzorje večnega življenja, nas 
razsvetljuje s svojo resnico, nas 
obuja iz smrti srca … Sedaj, v 
velikem tednu, pa smo prispeli do 
srčike krščanskega oznanila, ki je 
Kristusova smrt in vstajenje – Velika 
noč. Cvetna nedelja je poleg 
Velikega petka edini dan v 
bogoslužnem letu, ko beremo v 
evangeliju Kristusov pasijon. Zdi se 
mi, da bi zatajil svoje poslanstvo, če 
bi govoril o čem drugem, kot o tem. 
Nekoč so  se v velikem tednu 
udeleževali procesij, križevega pota 
in postnih pridig. Morda pa je za 
mnoge to edinstvena priložnost, ko 
lahko posvetijo nekaj časa in 
pozornosti Kristusovemu trpljenju. 
Eden od psalmov pravi o Jeruzalemu:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»Vsi smo tam rojeni.« Še veliko bolj 
upravičeno lahko to misel ponovimo 
za Kristusovo trpljenje: Vsi smo tam 
rojeni! Vemo za ozdravljenje, ki se 
zgodi po zaslugi oči. Judje, ki so jih v 
puščavi pikale strupene kače, so 
ozdraveli, če so pogledali na podobo 
kače, ki jo je Mojzes obesil na drog. 
Vemo, da je ta simbol predstavljal 
Kristusa. Kdor z vero pogleda nanj, ki 
je povzdignjen na križ, je ozdravljen 
ne le na duši, ampak je ozdravljen 
tudi njegov spomin, njegova čustva, 
včasih tudi njegovo telo. »Po 
njegovih ranah smo ozdraveli.« 
 
Dragi bratje in sestre! Z današnjo 
Cvetno nedeljo vstopamo v zadnji del 
neposredne priprave na Velikonočni 
praznik. Naj nas opogumi, da se 
bomo še bolj zavedali, da ni cvetja 
brez trnja, ne sreče in radosti brez 
predhodnih naporov in trpljenja. V 
tem je skrivnost našega 
vsakodnevnega življenja – blagor 
nam, če bomo v teh dnevih vsaj malo 
bolj stopili v to temeljno zakonitost 
Božjega kraljestva.             
  
                           Igor Novak, župr.      
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6. postna – Cvetna nedelja   

 Leto XII., 
 štev. 126, 
6. postna 
nedelja; 

 1.4.2012 



Za otroke in mlade  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISKREN NASMEH 

 
Tako težko je gledati človeka v oči in 
videti, da zanj nisi storil, kar bi 
lahko. Tako težko, da mu raje sploh 
ne gledaš v oči tako, kot da bi rekel 
»rad te imam« ali »molim zate«. S 
ponarejenim nasmehom mu rečeš 
»adijo«, ali pa sploh ne ve, kdaj si 
odšel. Oddahneš se, ker nisi vedel kaj 
reči, potem te pa ves dan grize, kaj 
vse bi mu lahko rekel ali storil. Bi 
bilo življenje tega človeka drugačno, 
če bi se mu iskreno nasmehnil, ga 
poslušal in si celo zapomnil, kaj je 
povedal?  
 
Da, bilo bi lepše. Čeprav ga imaš rad, 
teče tvoje življenje mimo njegovega 
in nikdar se ne ustaviš. Poišči ga ali 
pa samo počakaj, da ga spet srečaš, 
in nasmehni se mu. S tistim pravim 
nasmehom: z gubicami okoli oči. 
 
Stopiš na ulico in vidiš ljudi, ki bi 
potrebovali ljubezen in radost, ki sta 
bili darovani tebi. Lahko upaš, da 
imajo prijatelja, da bo prišel in jim 

povedal, kako zelo rad jih ima. Lahko 
pa postaneš ti tisti, ki jim bo svet 
naredil bel in rumen in rdeč in vseh 
barv, katerim ne vem imena.  
 
Nasmeh rešuje življenje, razširja 
svet, tke niti in nitke med ljudmi in 
obuja otroka v vsakem od nas. 
Nobena beseda ne doseže srca in 
duše tako zelo, kakor to naredita dva 
venca zob nasmejanih ust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zato pojdi v svet in se s srcem in 
dušo nasmehni prvemu, ki ga srečaš. 
Pa ne pozabi se nasmehniti tudi 
našemu najbližjemu, večnemu 
prijatelju – Jezusu.  
 
 
 

Naša oznanila 
 
� Svete maše bodo v prihodnjem 
tednu v novi cerkvi, verouk in vse 
druge aktivnosti pa kot običajno še 
vedno v Domu krajanov.  
 
� V sredo lepo vabljeni na sv. križev 
pot mladih, ki se bo, kot že 
tradicionalno, ob 18.30h začel v 
Alojzijevi cerkvi in bo potekal po 

ulicah mesta Maribora, vse do cerkve 
Sv. Barbare na Kalvariji. Vabljeni! 
 
� Včeraj smo peš poromali na 
Stolni vrh in tam molili križev pot. 
Hvala vsem, ki ste se tega lepega 
postnega dogajanja udeležili. 
 
� Danes obhajamo cvetno nedeljo. 
Hvala vsem, ki ste prišli k sv. maši s 
presmeci, posebej pohvaljeni otroci 
in najmlajši, hvala pa tudi vsem, ki 
ste pred sv. mašo od naših mladih 
prejeli zelenje in darovali za našo 
cerkev.   
 
� V dnevih, ki so  pred nami, vas 
lepo vabimo, da greste k sv. spovedi 
- saj je to vsaj pred prazniki ne  
samo lepa naloga za vsakega 
kristjana, ampak tudi dolžnost, kakor  
pravijo cerkvene zapovedi.  
 
� Vsaj pred prazniki omogočite 
ostarelim in onemoglim, ki ne 
morejo k sv. maši, da bodo prejeli 
sv. zakramente  – g. župnik je zanje 
vedno na razpolago, le poklicati ga je  
treba.    
 
� Na veliki četrtek ob 9h vabljeni v 
stolnico h krizmeni maši, kjer bo g. 
nadškof metropolit posvetil sv. olja 
in bomo skupaj z duhovniki in verniki 
vse mariborske nadškofije obhajali 
spomin ustanovitve zakramentov 
mašniškega posvečenja in sv. maše.   
 
� V tednu, ki je pred nami imajo 
otroci verouk kot običajno, 
počitnice se začnejo po Veliki noči.  
Vsi otroci skupaj s svojimi starši  - še 
posebej prvoobhajanci, pa so za vse 

dneve obvezno navzoči pri bogoslužju 
Velikega tedna. Vabljeni!  
 
� Na Veliki petek, ko se 
spominjamo Jezusovega trpljenja in 
smrti je strogi post.  
 
� Na Veliko soboto zjutraj ob 7.30 
bomo na parkirišču pred novo 
cerkvijo blagoslovili velikonočni 
ogenj in nato drevesne gobe, ki jih 
boste prižgane in dišeče po stari 
slovenski navadi ponesli na svoje 
domove. Pokadite jih in molite, naj 
ogenj Božje ljubezni prežene vsako 
temo in mraz. 
 
� Kakor običajno bomo tudi letos na 
Veliko soboto 2012 blagoslavljali 
velikonočna jedila in sicer:  
 
- ŽUPNIJSKA CERKEV: ob 12h 
- MURAUSOVA KAPELA: ob 13h 
- GOLOBOV KRIŽ: ob 14h 
- LOPIČEVA KAPELA: ob 15h 
- FRASOV KRIŽ V POČEHOVI: ob 16h 
- KAPELA NA MELJSKEM HRIBU (V 
NEPOSREDNI BLIŽINI RIBIČIJE):ob 
17h 
 
Po blagoslovu na Veliko soboto ob 19. 
uri obhajamo Velikonočno vigilijo v 
novi cerkvi. To bo najslovesnejše 
bogoslužje, najslovesnejša sv. maša v 
cerkvenem letu.  Vabimo vas, da s 
seboj prinesete sveče.  
Prisrčno vabljeni! 
 
 
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
190 EUR; Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za pomoč! 
 


	7.00 + Jožef in Elizabeta Zorman,
	+ sestra Matilda Jeza, + zet Zdenko Rožman

