
 Sv. maše so v novi cerkvi  
 
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 13.5., 
Fatimska Mati Božja; 
9.30 + starši in brat Lebar, + starši,  
          bratje in sestra Kuzmič  
          in ostali sorodniki;  
+ oče, dedek Ulčnik Mirko + starši,  
ter + Jože in Rozalija Bombek 
 
PONEDELJEK, 14.5., 
Bonifacij, mučenec – 1. prošnji dan; 
19.00 šmarnice v Domu krajanov 
TOREK, 15.5., 
Zofija, mučenka – 2. prošnji dan;  
19.00 šmarnice v Domu krajanov 
SREDA, 16.5., 
Janez Nepomuk, duhovnik in 
mučenec – 3. prošnji dan; 
19.00 šmarnice v Domu krajanov 
 
ČETRTEK, 17.5., 
GOSPODOV VNEBOHOD; 
19.00 +Jože Kaučič in + p. Franci 
Pivec (OFM) 
 
PETEK, 18.5.,  
Janez I., papež, mučenec; 
18.00 šmarnična pobožnost pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 19.5.,  
Krispin, redovnik; 
19.00 + Zorica Štrakl in  
    vsi + iz družine Bervar 
 
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 20.4., 
Bernardin Sienski, duhovnik; 
9.30 + Jože Kaučič in + p. Franci 
Pivec (OFM) 
 

 Molitev tedna 
 
LJUBA MI JE SEDANJA URA  
 
Če gledam prihodnost,  
me prevzema strah,  
toda zakaj bi se usmerjala vanjo?  
Ljuba mi je samo sedanja ura,  
ker prihodnost morda ne bo prebivala  
v moji duši.  
 
O, sedanji trenutek,  
ti mi popolnoma pripadaš.  
Uporabiti te želim,  
kolikor je v moji moči.  
Zato zaupam v Tvoje usmiljenje,  
grem naprej v življenju kakor otrok  
in Ti vsak dan izročam svoje srce,  
vžgano v ljubezni za  
Tvojo večjo slavo.  
 
                     (sv. Faustina Kowalska) 
 

 

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  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

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 vinska trta!«  (Jn 15,9) 
 

Beseda o Božji besedi 
 

Jezus v evangeliju pravi; Ostanite v 
meni in jaz v vas. Kakor mladika ne 
more sama roditi sadu, če  ne 
ostane na trti, tako tudi vi ne, če 
ne ostanete v meni…, brez mene ne 
morete storiti ničesar. 
Podoba vinske trte je tudi 
znamenje upanja in zaupanja. 
Kristus sam se je utelesil in prišel 
na ta svet, da bi bil naš temelj. »V 
vsakem pomanjkanju in suši je  On 
izvir, ki daje vodo življenja, ki nas 
hrani in krepi. On sam sprejema 
nase  vsak greh, strah in trpljenje 
in nas na koncu na skrivnosten 
način očiščuje in spreminja  v 
dobro vino. 
Pomembno je , da ostanemo v 
vinski trti, v Kristusu. V današnjem 
času nemira in brezbrižnosti, 
katerem toliko ljudi  izgublja 
smernice in podporo v katerem je 
ljubezenska  zvestoba v zakonu in 
prijateljstvu postala tako šibka in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kratkotrajna nam vstali Gospod nudi 
zatočišče, kraj luči, upanja in 
zaupanja, miru in varnosti. Ostati v 
Kristusu pomeni ostati tudi v cerkvi. 
Cerkev je oznanjevalka Božje besede 
in podeljevalka zakramentov. Kdor 
veruje  v Kristusa, ima prihodnost. 
Kajti Bog ne želi tega kar je suho, 
mrtvo, umetno, kar je na koncu 
odvrženo, ampak želi rodovitne in 
žive stvari, življenje v izobilju. Jezus 
ne reče  »Vi ste trta« , ampak; »Jaz 
sem vinska trta, vi mladike«. To 
pomeni: »Tako kot mladike pripadajo 
trti, tudi vi pripadate meni. In s tem, 
ko pripadate meni,  pripadate tudi 
drugim«.  Ta pripadnost drug 
drugemu in Njemu ni kakršen koli 
idealen, namišljen, simboličen 
odnos, ampak je pripadnost Jezusu 
Kristusu. Kristus je prišel klicat 
grešnike, saj zdravnika ne 
potrebujejo zdravi. Tako je Cerkev 
»univerzalni zakrament odrešenja«, 
ki obstaja za grešnike – torej za vse 
nas, da nam odpre pot  
spreobrnjenja, ozdravljenja in 
življenja. To je resnično in veliko 
poslanstvo Cerkve, potrjeno od 
Kristusa.                                                  
                                        R. Miholic 

 

Leto XII., 
štev. 132, 
6. vel. 
nedelja; 
13.5.2012  

 

6. velikonočna nedelja    

 Leto XII., 
 štev. 132, 
6. vel. 
nedelja; 

 13.5.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gospodov vnebohod 
  
„Štirideseti dan veliki noči obhajamo 
Gospodov vnebohod, razen v krajih, 
kjer to praznovanje ni zapovedano in 
je vnebohod prestavljen na sedmo 
velikonočno nedeljo“.  Tako  pravijo 
določbe o novi ureditvi bogoslužnega 
leta. Kristusovo vstajenje in vnebohod 
sta eno dejanje oziroma  eno 
dogajanje. K vstajenju v pravem 
pomenu besede spada tudi vnebohod, 
saj se je Kristusovo poveličanje izvršilo 
z vstajenjem. Takrat je šel nevidno v 
nebesa. Vidno izvršen vnebohod 
štirideseti dan po vstajenju je le 
poseben vidik in učinek vstajenja. 
 
Ko pravimo, da je Kristus šel v nebesa 
hočemo povedati, da ni več po 
zakonom in postavo končnih in minljivi 
stvari da ni, da ni podvržen silam 
narave in zgodovine, času in prostoru. 
Po svojem vnebohodu je v vseh časih in 
prostorih. Je nad vsemi časi in 
prostori. Začel je povsem nov, nam 
sedaj nedostopen način bivanja! 
Ko v veroizpovedi molimo, da „sedi na 
desnici Očetovi“, priznavamo, da je 

deležen vse Božje moči in slave. Jezus 
iz Nazareta, ki je trpel stisko in 
revščino zemeljskega življenja, ki so ga 
ljudje izgnali iz svoje srede in ga je 
svet videl, kako trpi in umira na križu, 
je zdaj „odet“ v Božji sijaj, v Božjo 
slavo in postavljen za Gospoda vseh 
stvari. 
 
Praznik Gospodovega  
vnebohoda pomeni, da je Kristus „s 
svojim vstajenjem bil postavljen za 
Gospoda, kateremu je dana vsa oblast 
v nebesih in na zemlji, in z močjo 
svojega Duha že deluje v srcih ljudi: in 
ne prebuja v njih le hrepenenja po 
prihodnjem veku, ampak že samim tudi 
oživlja, očiščuje in krepi vse tiste 
velikodušne težnje, s katerimi si 
družina ljudi prizadeva, da bi napravila 
svoje življenje bolj  človeško in si v ta 
namen podvrgla zemljo“ (CS 38,1). 
Slavo, ki jo je Kristus že prejel od 
Boga, svojega Očeta, hoče dati tudi 
nam. Od tedaj naprej, ko je šel k 
Očetu, je tudi nam  odprta pot k Bogu. 
Nič več se nam ni treba bati skrivnosti 
našega bivanja. Nič več nismo ujetniki, 
sužnji smrti in greha. Naša  usoda je v 
rokah našega Odrešenika in Gospoda. 
Tistega Gospoda, ki je molil: „Oče, 
hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih 
dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da 
bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, 
ker si me ljubil, preden je svet nastal“ 
(Jn 17, 24). 
 
Kristus ni šel v nebesa zato, da bi mi 
samo gledali za njim, temveč zato, 
 da bi bil bolj z nami in da bi nas 
uspešneje vodil k Bogu. Z nami gre 
skozi čase, da bi nas privedel v 
večnost. Z nami hoče na zemlji snovati 
in graditi Božje kraljestvo: kraljestvo 
resnice in življenja, kraljestvo svetosti 

in milosti; kraljestvo pravičnosti, 
ljubezni in miru, dokler ne bo Bogu 
všeč, da vse to, kar je bilo vsejano v 
slabosti in minljivosti, ne odene z 
neminljivostjo na novi zemlji in novem 
nebu. 
Pred vnebohodom je učence na 
binkoštno doživetje. „In glejte, poslal 
bom na vas obljubo svojega Očeta; vi 
pa ostanite v mestu, dokler ne 
prejmete moči od zgoraj“ (Lk 24, 49). 
 
To je moč Kristusove besede, s katero 
vse priteguje k sebi; 
to je moč zakramentov, po katerih 
ozdravlja bolnike in obuja  mrtve; 
 to je moč Duha resnice, ki premaguje 
temo zmot in nevednosti; 
 to je moč Božje ljubezni, ki gasi 
sovraštvo in vse v vsem napolnjuje. 
 
Dnevi med Gospodovim vnebohodom in 
binkoštmi so v bogoslužju močneje‚ 
poudarjeni. 
Posebna mašna besedila nam kličejo v 
spomin Kristusovo obljubo, da bo poslal 
Svetega Duha. Obenem nas opozarjajo 
na pomembnost priprave za sprejem 
Duha resnice, ljubezni in življenja. Ti 
dnevi so binkoštna devetdnevnica. 
Devet dni, to je tisti čas, ko so po 
pripovedovanju evangelista Luke 
apostoli prebili v molitvi z Jezusovimi 
brati (kristjani), galilejskimi ženami in 
Marijo. Iz tega devetdnevnega čakanja 
je nastala navada, da posebno nujne 
molitve opravljamo devet dni. Tako 
molitev imenujemo devetdnevnico. 
Binkoštna devetdnevnica je med 
vsemi najpomembnejša, saj je to 
molitev za to, kar je v Cerkvi 
najodličnejše: za darove Svetega Duha, 
za Svetega Duha samega. 
Vir: France Oražem Leto Kristusove 
skrivnosti 61 – 63. 

Naša oznanila 
 
� Na razpolago je zgodovinska 
povest o Slomšku z naslovom 
»Otrok luči« 5 eur in »Slomškove 
drobtinice« 2,5 eur. Kdor želi knjige 
kupiti, naj si jih po maši naroči v 
zakristiji. 
 
� Na slovesni praznik Gospodovega 
Vnebohoda bomo po sv. maši imeli 
procesijo z lučkami, ko bomo iz 
cerkve poromali na parkirišče pred 
župniščem in nato nazaj v cerkev. 
Vabljeni! 
  
� Jutri v ponedeljek 14. maja bo v 
Domu krajanov ob 17.30 redno 
srečanje ŽPS. Člani dobite vabila 
prihodnjo nedeljo. Vabljeni! 
 
� Stopili smo v mesec maj in z njim 
se veselimo tudi šmarnične 
pobožnosti. Posebej lepo k 
šmarnicam vabljeni letošnji 
prvoobhajanci! 
 
Vsak petek so  šmarnice tudi pri 
Črnčičevem križu v Počehovi in 
sicer eno uro pred večerno sv. 
mašo, to se pravi ob 18h. Prisrčno 
vabljeni! 
 
� V četrtek ob 20.30 lepo vabljeni v 
stolnico, kjer bo koncert graškega 
univerzitetnega orkestra. Vabljeni! 
 
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 

350 eur; 
Bog vam povrni, iskreno vas 

prosimo za vašo pomoč! 
 


