
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Beseda domačega župnika 

Dragi bratje in sestre, dragi 
prijatelji! 
Pred nami je Cvetna nedelja leta 
Gospodovega 2015. Dogodek, ki se 
je zgodil pred 2015 leti še vedno 
odločilno odmeva v času in 
prostoru, katerega del smo vsi mi. 
Za našo mlado ţupnijo Maribor-
Košaki, ki je bila ustanovljena 
15.8.1998 je letošnja cvetna 
nedelja, veliki teden in Velika noč 
praznik zmage v marsikaterem 
smislu. Kot sami spremljate, naša 
ţupnija doţivlja velike pretrese, 
ki so povezani predvsem s 
finančnimi problemi z gradnjo 
naše Slomškove cerkve. Star 
slovenski pregovor pravi, da »se 
nobena juha ne poje tako vroča 
kot se skuha«. Glede na trenutno 
situacijo upamo, da se bo zadeva 
dobro končala. Vsekakor je velik 
korak naprej uporabno 
dovoljenje, ki smo ga uspeli 
pridobiti od Upravne enote 
Maribor  in nosi datum 10.3.2015. 

 

 

 
 
 

 

 
Tako smo 14.3.2015 imeli v naši 
novi cerkvi t.i. »otvoritveno 
slovesnost«, ki jo je vodil 
upokojeni mariborski pomoţni 
škof msgr. dr. Joţef Smej. Še isti 
dan je papeţ Frančišek imenoval 
novega mariborskega nadškofa 
metropolita msgr. mag. Alojzija 
Cvikla. Sovpadanje obeh 
dogodkov ne more biti naključje, 
blaţeni škof Slomšek je tisti, ki na 
skrivnosten način usmerja vse 
naše korake. Od 14.3.2015 so sv. 
maše v naši Slomškovi cerkvi 
vsak dan ob 19h in v nedeljo ob 
9h. Tudi to je velika sprememba 
v duhovni oskrbi tega dela 
Maribora. Šele sedaj bomo lahko 
zares zaţiveli kot ţupnija in z 
obiskom sv. maš med tednom tudi 
pokazali ali je bila gradnja 
Slomškove nove cerkve zares 
upravičena. O tem seveda ne 
dvomim, a navzočnost vernikov 
pri sv. maši je na nek način tudi 
izkaz ljubezni do domače ţupnije. 
Bog vas blagoslovi in dobrodošli 
doma! 
                      Igor Ignacij Novak  
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  Cvetna nedelja,  
Veliki teden in Velika noč  

Cvetna nedelja 
Je nedelja pred Veliko nočjo. S 
cvetno nedeljo se začne 
neposredna priprava na Veliko 
noč, ki je največji praznik v 
krščanstvu, in uvaja dneve 
velikega tedna.  Prvi dan velikega 
tedna je cvetna nedelja ali oljčna 
nedelja, ko bogosluţje poudarja 
Jezusov slovesni vhod v mesto 
Jeruzalem.  
 
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.  
 

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.  
 
Velika sobota 
Na veliko soboto zgodaj zjutraj 
duhovniki blagoslavljajo 
velikonočni ogenj in vodo, s 
katerima 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. Na veliko soboto je 
tudi  blagoslov velikonočnih jedil. 



Velika noč - nedelja 
Ta dan se spominjamo največjega 
čudeţa in temelja naše vere, ki je 
vstajenje Jezusa Kristusa od 
mrtvih. Skrivnost vstajenja lahko 
razumemo samo v moči vere, ki 
je preseţni Boţji dar. Jezus 
Kristus nas je s svojim trpljenjem 
in smrtjo odrešil, kar pomeni, da 
greh in smrt nimata zadnje in 
dokončne besede v našem 
ţivljenju, ampak nam je Jezus 
odprl pot v večno ţivljenje. Jezus 
je v svojem zemeljskem ţivljenju 
večkrat napovedal svojo smrt in 
vstajenje od mrtvih. Kristjani 
verujemo v Jezusovo vstajenje na 
osnovi pričevanj oseb, ki se jim je 
Jezus prikazal po vstajenju in jim 
z očitnimi znamenji dokazal svojo 
istovetnost. 
 
Velikonočni ponedeljek 
Na velikonočni ponedeljek ţelimo 
utrditi našo vero v vstalega 
Jezusa tudi na ta način, da veselo 
novico o vstajenju podelimo s 
prijatelji in se skupaj z njimi 
veselimo. 
 

 Naša oznanila 
 
 V soboto pred Cvetno 
nedeljo, torej 28.3.2015, bo ob 
19h v naši Slomškovi cerkvi 
večerna sv. maša, sledi 
procesija z lučkami, nato bo 
kratek kulturni program naših 
najmlajših v smislu praznovanja 
materinskega dne, vabljeni! 

 Pred nami je Cvetna nedelja, 
ko se bomo ob 9h zbrali pred 
našo Slomškovo cerkvijo. Po 
blagoslovu zelenja se bomo v 
procesiji pomaknili v cerkev, kjer 
bo sv. maša.  
 
 Na Cvetno nedeljo ob 15h 
vabljeni na t.i. »košaški križev 
pot«. Zbrali se bomo na 
parkirišču pri Hoferju in nato 
molili kriţev pot, po poti do 
kapele sv. Urbana. Vabljeni! 
 
 Poleg vseh spodbud dodajamo 
vabilo na krizmeno sv. mašo v 
mariborsko stolnico, ki bo v 
sredo ob 10h.  
 

 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 

večerne sv. maše  
NA VELIKI ČETRTEK, PETEK IN 

SOBOTO IZJEMOMA OB 20. URI! 
 



 Na Veliko noč 5.4.2015, bo 
ob 07.00 najprej vstajenjska sv. 
maša s procesijo in godbo na 
pihala, nato ob 10h pozna sv. 
maša, ki jo bo po radijskih 
valovih neposredno prenašal 
Radio Maribor, vabljeni! 

 
 

 Sv. maše so v  
župnijski cerkvi 

 

 
PETEK, 27.3.,  
Gelazij, škof;  
19.00 + Zofija Karner  
(daroval vnuk Igor) 
 
SOBOTA, 28.3.,  
Hugolin, eremit; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
            naše ţupnije 

 
 

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA, 
29.3., Bertold, redovni 
ustanovitelj; 
09.00 + starši  

           Johana in Stanko Črnčič 
 
PONEDELJEK, 30.3.,  
Janez Klimak, opat; 
19.00 – v dober namen 

 
TOREK, 31.3.,  
Gvido, opat;  
19.00 + Joţe in Otilija Škobar   
            (osmi dan) 
SREDA, 1.4., 
Ljuba in Irena, mučenki; 
19.00 + Zofija Karner  

        (darovala družina Lunežnik) 

VELIKI ČETRTEK,2.4.,  
Frančišek Paolski, puščavnik, 
redovni ustanovitelj;  

  20.00 – za nove duhovne    

                     poklice 
 

 
 

VELIKI PETEK, 3.4., prvi v    
mesecu, Rihard, škof;  

20.00 – bogosluţje velikega  

                    petka  
 
SOBOTA, 4.4., prva v mesecu,  
Izidor Seviljski, škof, cerkveni 
učitelj; 

20.00 + iz druţine Bezjak 

(darovala gospa Kristina Kopp) 
 
 
 
 
 

VELIKA NOČ, 5.4., prva nedelja 
v mesecu, Vincencij, duhovnik; 
07.00 + Ivan Golob 
10.00 + ţupljani in dobrotniki   
            naše ţupnije 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 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:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
 

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