
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V teku 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 ţivljenja, 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 bogosluţnem 
letu, ko beremo v evangeliju 
Kristusov pasijon. Nekoč so se v 
velikem tednu udeleţevali 
procesij, križevega pota in 
postnih pridig. Morda pa je za 
mnoge to edinstvena priloţnost, 
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 kriţ, je ozdravljen 
ne le na duši, ampak je 
ozdravljen tudi njegov spomin, 
njegova čustva, včasih tudi 
njegovo telo. »Po njegovih ranah 
smo ozdraveli.« 

 

 

 

 
Ozirajmo se v teh svetih dnevih še 
toliko bolj goreče v obličje 
trpečega Gospoda, da nas bo 
ozdravil bolezni duha, duše in 
telesa.      R. Cantalamessa 
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Sv. velikonočno tridnevje 

Veliki četrtek 

Pri dopoldanskih sv. mašah škofje 
ordinariji v stolnicah blagoslovijo 
bolniško in krstno olje ter 
posvetijo sv. krizmo.  

 Olja se uporabljajo pri 
podeljevanju zakramentov 
bolniškega maziljenja, 
krsta, birme in mašniškega 
posvečenja. 

 Duhovniki pri tej sv. maši 
tudi obnovijo duhovniške 
obljube. 

 Na veliki četrtek zvečer 
kristjani praznujemo 
postavitev dveh 
zakramentov, zakramenta 
evharistije in mašniškega 
posvečenja. 

Jezus nam je pri zadnji večerji z 
učenci svoje telo in svojo kri 
izročil v jed in pijačo, poleg tega 
pa je postavil tudi zapoved 
medsebojne ljubezni. V znamenje 
tega je učencem umil noge. 

Na veliki četrtek se v Cerkvi 
zahvaljujemo tudi za zakrament 
mašniškega posvečenja, ki ga 
škofje v Cerkvi na Slovenskem 
običajno podeljujejo diakonom na 
praznik sv. Petra in Pavla, 29. 
junija.  

 

Veliki petek 

 Na veliki petek je poleg 
pepelnične srede, s katero 
začenjamo postni čas, 
strogi post. 

 Veliki petek je edini dan v 
cerkvenem letu, ko ne 
obhajamo sv. maše. 

Ta dan se spominjamo 
Kristusovega trpljenja in smrti na 
kriţu, posebej z molitvijo 
štirinajstih postaj kriţevega pota 
in obredi velikega petka, med 
katerimi pomemben del 
zavzemajo slovesne prošnje za 
vse potrebe in čaščenje kriţa. 

Med svetopisemskimi besedili 
prebiramo zapis o Jezusovem 
trpljenju in smrti iz Janezovega 
evangelija (prim. Jn 18, 1–19, 
42). 

 Na Veliki petek,  tudi 
začnemo devetdnevnico z 
Roţnim vencem Boţjega 
usmiljenja v pripravo na 
Praznik Boţjega 
usmiljenja (nekdanja Bela 
nedelja). 

Velika sobota 

 Na veliko soboto zgodaj 
zjutraj duhovniki 
blagoslavljajo velikonočni 
ogenj in vodo, s katerima 
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verniki blagoslovijo svoje 
domove. 

 Na velikonočnem ognju 
gospodinje pripravljajo 
velikonočne dobrote. 

 Sobota je dan 
celodnevnega čaščenja 
Jezusa v Boţjem grobu, 
kamor je bil prenesen na 
veliki petek. Velikonočni 
blagoslov jedil ima posebno 
simboliko. 

 Velikonočno praznovanje 
začnemo zvečer s 
slovesnim bogosluţjem, pri 
katerem imata poseben 
pomen hvalnica velikonočni 
sveči, ki predstavlja 
vstalega Kristusa in krstno 
bogosluţje oziroma 
obnovitev krstnih obljub. 

 Pri sv. maši beremo večje 
število svetopisemskih 
besedil, ki imajo globok 
pomen za odrešenjsko 
zgodovino. 

Naša oznanila  
 
 V tednu, ki je za nami so se 
zgodili pomembni dogodki za 
našo ţupnijo, ki jih ne bomo 
tako hitro pozabili. Odločba 
mariborskega sodišča o draţbi 
naše cerkve, ki bo 9.5.2014, nas 
je presenetila in zelo prizadela. 
Upali smo, da se bodo stari 
nerešeni problemi glede plačila 
do SCT-ja v stečaju vendarle rešili 
brez te skrajne oblike reševanja 

dolţniškega razmerja. Kljub 
vsemu, kot kristjani nimamo 
razlogov za obup in upamo proti 
upanju. Naša preizkušnja prav po 
zaslugi medijev, ki so doslej zelo 
korektno poročali o naših 
teţavah, postaja tako tudi 
preizkušnja celotne Cerkve na 
Slovenskem. Mnogi klici različnih 
ljudi iz vse drţave in tudi iz tujine 
nas opogumljajo, da se bomo za 
svojo cerkev borili z vsemi 
sredstvi, ki jih kot kristjani lahko 
uporabimo. V ozadju vsega je 
namreč duhovni boj. Najboljše 
oroţje v tem boju je molitev – 
zato ne preklinjajmo, temveč 
molimo in blagoslavljajmo. Bog 
bo vse tako obrnil, da bo prav!   
 
 Prisrčno se zahvalimo društvu 
Nedeljska šola, ki je tudi letos 
pripravilo velikanski presmec.  
 
 Poleg vseh spodbud dodajamo 
vabilo na krizmeno sv. mašo v 
mariborsko stolnico, ki bo v 
sredo ob 10h. Letos izjemoma v 
sredo in ne v četrtek, ker 
trenutno še nimamo svojega 
nadškofa metropolita. Naj bo to 
vabilo k molitvi za nove duhovne 
poklice in svetost poklicanih.    
 
 Zelo se  veselimo 
velikonočnega praznika, ki je tik 
pred vrati. Sv. bogosluţje bo v 
Domu krajanov, z izjemo Velike 
sobote, ko bo blagoslov 
velikonočnih jedil ob 12h na 



prostoru pred našo cerkvijo in 
Velike noči, ko bo sv. maša ob 
7h zjutraj z vstajenjsko 
procesijo ter pihalno godbo 
Neuvirtovi Štajerci. Vabljeni! 
 

 Razpored blagoslovov 
velikonočnih jedil na veliko 
soboto bo kakor običajno: 

- ŢUPNIJSKA CERKEV: ob 12h 
- MURAUSOVA KAPELA: ob 13h 

- GOLOBOV KRIŢ: ob 14h 
- LOPIČEVA KAPELA: ob 15h 

- FRASOV KRIŢ POČEHOVA: ob 16h 
- KAPELA NA MELJSKEM HRIBU: ob 17h 

 
 Na veliko soboto ob 8h bo na 

prostoru pred cerkvijo,  
kakor vsako leto, 

tudi letos blagoslov ognja, 
vabljeni! 

 

 
 V tednu, ki je pred nami bodo 
vse večerne sv. maše izjemoma 

ob 20. uri,  
hvala za razumevanje! 

 
 
 
 

  Sv. maše pred nami 
 
NEDELJA, 13.4.,   
6. postna – Cvetna nedelja, 
Ida , redvnica; 
09.00 + Joţefa Golob iz Trčove   
    (darovala nečakinja Rozika       
     Bombek z družino) 
 

VELIKI ČETRTEK, 17.4.,  
Robert, opat;  
20.00 – prošnja za blagoslov  
(darovala gospa Marta Nikitenko) 
 
 
VELIKI PETEK, 18.4.,  
Evzebij, škof; 
15.00 – sv. kriţev pot 
20.00 - sv. bogosluţje  
            Velikega petka 
 
 

VELIKA SOBOTA, 19.4.,  
Leon IX., papeţ; 
20.00 + p. Franci Pivec in  
         + Joţe Kaučič 

 

 
 

 

 

 
VELIKA NOČ, 20.4.,  
Teo, misijonar,škof; 
07.00 + Andrej Nikitenko 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 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 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, ţupnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

