
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 

»Kaj spite!«              (Lk  22,46) 
 

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.      

Leto XIV., 
št. 178, 
6. postna  
nedelja; 

24.3.2013  

 

    6. postna – cvetna nedelja  

 Leto XII., 
 št. 178, 
6. postna 
nedelja ; 

 24.3.2013 



Duhovna vsebina  
Velikega tedna 

 

● Zadnjih 5 dni sv. 
postnega časa 
imenujemo Veliki 
teden. Prvi dan 
Velikega tedna, na 
Cvetno  nedeljo - 

blagoslavljamo 
oljčne veje in 
drugo zelenje, ki 
ga potem v 

procesiji prinesemo v cerkev.  
S tem se spominjamo Kristusovega 
slovesnega vhoda v Jeruzalem. V 
ospredju bogoslužja Cvetne nedelje je 
procesija v čast Kristusu Kralju, ko 
gremo v cerkev, kjer nato med sv. 
mašo poslušamo poročilo o Kristusovem 
trpljenju - pasijon. Blagoslovljeno 
zelenje spoštljivo hranimo doma.  

 
● Velikonočno tridnevje se začne z 
večerno sv. mašo na Veliki četrtek.  
 

Pri maši Velikega 
četrtka ne mislimo 
samo na postavitev 
sv. evharistije in 
mašništva, marveč 
tudi na zapoved, naj 

kristjani ljubimo drug drugega.  
 

Ker je tabernakelj pred večerno mašo 
že izpraznjen, pokleknemo pri prihodu 
v cerkev proti kraju, kjer navadno v 
teh dneh shranjujemo Sv. Rešnje telo. 
Maša je kot običajno, lahko pa je pri 
njej tudi obred umivanja nog. Po 
prošnji po obhajilu prenesejo 
Najsvetejše na poseben kraj.  
 

Tam potem molimo v prošnji za nove 
duhovne poklice in svetost poklicanih.   

● Na Veliki petek beremo opis 
Jezusovega trpljenja iz evangelija sv. 
Janeza, ki slika Kristusa kot 
zmagovalca nad grehom in smrtjo. Za 
svet, ki ga je Kristus odrešil, molimo 
posebne molitve.  
Križ je znamenje življenja in zmage, 
zato ga slovesno počastimo. Sveto 
opravilo sklenemo z obhajilom, s 
skrivnostnim deležem pri Kristusovi 
žrtvi, ki daje življenje. Nobena 
nesreča za kristjana ni nekaj 
dokončnega in smrt nima zadnje 
besede. Veliki petek je edini dan v 
letu, ko Cerkev ne obhaja sv. maše.  
Sv. bogoslužje Velikega petka ima tri 
dele: prvem je opravilo božje besede. 
Po branju o Jezusovem trpljenju so 
slovesne prošnje za vse potrebe. Drugi 
del je čaščenje križa. Tretji del je 
obhajilo in se odvija podobno kot pri 
maši, a le s sv. hostijami, ki so bile 
posvečene na Veliki četrtek. Potem  
prenesemo Sv. Rešnje Telo v »božji 
grob« in ga tam častimo.  

 
●  Na Veliko soboto se Cerkev mudi pri 
Jezusovem grobu in premišljuje 
njegovo trpljenje in smrt. Oltar je ta 

dan povsem razkrit. 
Ponekod častijo 
Najsvetejše v 
božjem grobu. Po 
stari navadi ta dan 

blagoslavljamo 
velikonočna jedila.  
 
Glavno praznovanje 
je večerno ali nočno 
slovesno opravilo - 
velikonočna Vigilija.  

 
Po Vigiliji in pričakovanju vstajenja 
daje Cerkev duška velikonočnemu 
veselju, ki nato obilno prekipeva 
petdeset dni. 



Naša oznanila  
  

 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! 
 
 Danes obhajamo Cvetno nedeljo. 
Hvala vsem, ki ste prišli k sv. maši s 
presmeci, posebej pohvaljeni otroci 
in najmlajši.  
Prisrčna hvala članom novega 
Kulturno umetniškega društva 
Nedeljska šola, ki se nam je danes 
prvič predstavilo in sicer z 
velikanskim presmecem in 
organizacijo kratkega kulturnega 
programa ob materinskem dnevu. 
Bog vam vsem povrni!  
  
 
 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.    
 
 Danes vstopamo v Veliki teden, ko 
bodo sv. maše v naši cerkvi vsak dan 
ob 19h.  
 
 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.   
 

 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 2013 blagoslavljali 
velikonočna jedila in sicer:  
 
- ŢUPNIJSKA CERKEV: ob 12h 
- MURAUSOVA KAPELA: ob 13h 
- GOLOBOV KRIŢ: ob 14h 
- LOPIČEVA KAPELA: ob 15h 
- FRASOV KRIŢ V POČEHOVI: ob 16h 
- KAPELA NA MELJSKEM HRIBU (V 
NEPOSREDNI BLIŢINI 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! 
 
 Na Veliko noč bomo letos imeli 
dve sv. maši in sicer prvo ob 7h 
(vstajenjska sv. maša) in drugo ob 
9.30 (pozna sv. maša). Pozna sv. 
maša se bo neposredno prenašala 
po radijskih valovih Radia Maribor – 
vabljeni!   
 
 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

NEDELJA, 24.3.,  
CVETNA NEDELJA, 
Katarina Švedska, redovnica; 
9.30 + Ana Knuplež; 
        + Stanko Črnčič (2. obl. smrti) 
 
 
PONEDELJEK, 25.3., 
Prokop Češki, opat; 
19.00 - po namenu I.N. 
 
TOREK, 26.3.,  
Evgenija, mučenka; 
19.00 – po namenu I.N. 
 
SREDA, 27.3., 
Gelazij, škof; 
19.00 – po namenu I.N. 
 
VELIKI ČETRTEK, 28.3.; 
19.00 - v zahvalo ob izvolitvi  
 novega papeža (darovala gospa  
                           M. Nikitenko) 

 
VELIKI PETEK, 29.3.;  
15.00 – sv. križev pot 
19.00 – sv. bogoslužje velikega  
           petka 

 
VELIKA SOBOTA, 30.3.; 
19.00  - v zahvalo in v priprošnjo  
            Božji Materi Mariji 
  (darovala gospa Amalija Toplišek) 

 
 
VELIKA NOČ, 31.3.; 
7.00 + Ivan Golob (7. obl smrti -   

          darovala družina Bračko) 
   9.30 + Vinko Kamenšek in + starši   
           Vidovič ter + bratje in sestre 
 

 V Bogu je zaspala 
 

 
Gospa Marija Zdolšek, 

rojena 1.11.1914  
v Dragotincih -   

Sv. Jurij ob Ščavnici.  
 Stanovala je v  

Ulici nad mestom 9,  
2000 Maribor. 

Pogreb bo v ponedeljek,  
25.3.2013  

na pokopališču Pobrežje  
ob 14.30h.  

 
----------------- 

Gospod, daj ji večni pokoj;  
in večna luč naj ji sveti;  

naj počiva v miru,  
amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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