
Sv. maše v maju in juniju   
 
 

Sv. maše  so do nadaljnjega  
redno v novi cerkvi;  

šmarnice brez sv. maše in redni 
verouk je v Domu krajanov.  

VABLJENI! 
 

*** 
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 29.5.,  
Maksim Emonski, škof; 
9.30+mož,oče in dedek Jože Pak(6.obl) 

 
TOREK, 31.5.,  
Obiskanje Device Marije, praznik; 
19.00 – v zahvalo za zdravje in  
rojstvo vnuka   
 
ČETRTEK, 2.6., 
Gospodov Vnebohod, praznik; 
19.00 – v zahvalo  
 
PETEK, 3.6., prvi v mesecu, 
Sv. Karel Lwanga in  
drugi ugandski mučenci; 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 4.6., prva v mesecu, 
Kvirin iz Siska, mučenec; 
19.00 + mož Andrej Repina  
 
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 5.6., 
prva v mesecu,  
Bonifacij, škof; 
9.30 + mož, oče in dedek Sandi 
Cekovski (9. obl. smrti),  
+ nečak Darko Cekovski in vsi  
+ iz družin Cekovski Čikara  

 
 
 
 
 
 

 

Molitveni kotiček  
 

Raduj se, Kraljica nebeška  
(Regina Caeli) 
 
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, 
Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, 
aleluja. 
Je vstal, kakor je rekel, aleluja. 
Prosi za nas Boga, aleluja. 
Veseli in raduj se, Devica Marija, 
aleluja. 
Ker je Gospod res vstal, aleluja. 
 
Molimo. Vsemogočni Bog, z 
vstajenjem svojega Sina Jezusa 
Kristusa si razveselil človeštvo.  
Po priprošnji njegove deviške 
matere Marije naj dosežemo 
veselje večnega življenja. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 

 

Izdajatelj 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, 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 
 

  »Jezus obljubi Tolažnika.«                                
                                          (Jn 14,15-21) 

 
 
 
 

Beseda o Besedi 
 

 
Sedaj, ko tu in tam zapišem v naš 
Slomškov glas svoje misli o 
nedeljskem evangeliju, sem začela 
le te brati bolj natančno, 
preudarno in poglobljeno. Vedno 
bolj ugotavljam, da so ta besedila 
zelo težka in pisana izredno 
natančno brez kakršnihkoli 
okraskov. Besed je ravno toliko, kot 
jih mora biti. Pisci evangelijev so 
bili pravi literarni mojstri in morda 
so se ta dela ohranila do danes prav 
zaradi kvalitete.  
 
Za danes sem pripravljala prav 
posebno zgoščeno besedilo 
evangelista Janeza. Spregovori o 
apostolih, ki jim je Jezus obljubil 
novega tolažnika - Sv. Duha, ki bo z 
njimi do konca sveta. Mislim, da 
nam danes evangelist Janez želi 
povedati Jezusove besede, da sicer 
telesno ne bo več navzoč med 
nami, bo pa duhovno še vedno bival  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v nas in bo naš Tolažnik, seveda če 
bomo tako želeli in izpolnjevali 
njegove zapovedi. Grehu in zmoti 
vdani ljudje pa ne bodo razumeli 
resnice, ki jo daje Sv. Duh, saj zato 
ne bodo dovzetni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tem moremo videti tudi misijonsko 
poslanstvo, ki je vgrajeno v temelj 
krščanskega življenja, že pri samem 
zakramentu sv. krsta. Kakor Jezus 
razodeva Očeta in pošilja Sv. Duha 
Tolažnika, tako smo tudi mi kristjani 
vedno znova »podoba« Boga in 
njegovo orodje. Bolj kot smo z njim 
povezani, lažje On po nas v 
današnjem svetu deluje. Bog daj, da 
bi se to tudi v naši župniji vedno bolj 
uresničevalo! 
 
                         Marjeta Gamser       

Leto XII., 
štev. 82, 
6. Vel. 
nedelja; 
29.5.2011  

 

6. Velikonočna nedelja 



ZA OTROKE IN MLADE 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOMAČA NALOGA 
 
 
Pri verouku smo dobili nalogo, da naj 
napišemo spis o Bogu.  
Ena od glavnih nalog Boga je, da 
ustvarja ljudi. Življenje jim da zato, 
da jih postavi na mesto tistih, ki 
umrejo, tako da jih je dovolj za vse 
naloge na zemlji. Svojega 
dragocenega časa ne uporablja, da bi 
novorojenčke učil hoditi in govoriti, 
ampak to delo zaupa mamam in 
očetom. Misli, da je to najboljši 
način. 
Druga najpomembnejša naloga Boga 
je, da posluša molitve. Bog vse vidi 
in vse sliši, povsod. To ga zelo 
zaposluje. Zato ga ne smemo 
nadlegovati in ga prositi za stvari, za 
katere so nam starši rekli, da jih ne 
moremo imeti. 
Jezus je Božji Sin. On je delal mnoge 
zahtevne stvari: hodil je po vodi, 
delal čudeže in skušal govoriti o Bogu 
ljudem, ki ga niso hoteli poslušati. 
Zdaj pomaga svojemu Očetu pri 
poslušanju molitev. Lahko molite, 
kadar hočete in zagotovo vas bosta 
poslušala, saj imata vse tako 
organizirano, da je eden od njiju 
vedno v službi. 

Treba je hoditi k verouku in k maši, 
saj s tem osrečujemo Boga. In koga 
je najlepše razveseliti, če ne prav 
Njega. Ne izogibajte se verouku in 
sv. maši zaradi stvari, ki jih imate za 
bolj zabavne, kot npr. računalniške 
igrice. Tako mi je rekla babica in ona 
ima vedno prav. 
 
Če ne verjamete v Boga, ste najbrž 
zelo sami, ker vaši starši ne morejo 
iti povsod z vami, Bog pa lahko. Lepo 
je vedeti, da On je, če te je strah 
teme ali ko še ne znaš dobro plavati 
in te veliki fantje vržejo v globok 
bazen. Ne smemo pa vedno misliti 
samo na to, kar Bog lahko stori za 
nas. Tudi to je rekla babica. Je 
rekla, naj začnem sam pospravljat 
sobo, Bog pa me bo vodil. Skupaj sva 
pod posteljo našla veliko zanimivih 
stvari še od lanske zime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

NAŠA OZNANILA  
  

 

 V mesecu maju z veseljem 
pričakujemo, da boste otroci vsak 
dan prišli k šmarnicam, ki bodo 
razen če ne bo drugače oznanjeno 
še vedno v Domu krajanov. Za 
birmance je udeležba pri šmarnicah 
obvezna. Šmarnice bomo torej, ko 
ni sv. maše obhajali v Domu 
krajanov, ko pa je sv. maša v novi 
cerkvi.  

 
 V torek je praznik obiskanja 

Device Marije in zaključek 
šmarnic. Po sv. maši v novi cerkvi 
dobijo otroci presenečenja za 
pridno obiskovanje šmarnic, nato 
bo za vse udeležene še zaključni 
piknik, vabljeni! 

 
 V sredo 1. junija bo v Alojzijevi 

cerkvi v Mariboru študentska sv. 
maša ob zaključku akademskega 
leta, mladi vabljeni! 
 

 V četrtek je slovesni praznik 
Gospodovega vnebohoda, sv. maša 
bo v novi cerkvi, vabljeni! 
 

 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota, ko bomo obhajali 
pobožnosti po ustaljenem redu. V 
petek bo g. župnik obiskal bolnike 
na domu; Bog vam povrni za vaš 
prvonedeljski dar za našo novo 
cerkev.  

 
  V petek in soboto bomo z 

našimi birmanci na »Dnevih 
zbranosti« na Dominikovem domu  
na Pohorju. Vse to naj pomaga 
našim birmancem in našemu 
celotnemu občestvu, da se bomo 

dobro duhovno pripravili na 
Binkoštni praznik. V soboto 
začnemo z binkoštno 
devetdnevnico, ko se bomo 9 dni 
pred slovesnostjo sv.  birme še bolj 
goreče zbirali k sv. mašam v naši 
novi cerkvi. 
 

 K neposredni pripravi na 
slovesnost sv. birme, pa spada tudi 
binkoštna devetdnevnica, ki se bo 
začela v soboto 4. junija, ko se 
bodo birmanci s starši in botri ter 
vso občestvo vsak večer zbirali k sv. 
maši ob 19h. Posebej še, ko nas bo 
obiskal škof birmovalec, nadškof 
metropolit dr. Marjan Turnšek – to 
bo v ponedeljek 6. junija. K 
srečanju smo razen birmancev 
povabljeni vsi župljani in 
veroučenci. Birma pa bo na 
binkoštno nedeljo, to je 12. junija 
ob 11h v naši novi cerkvi.  

 
 Hvala vsem, ki ste v tem tednu 

pomagali pri delih v župnišču, se 
priporočamo! Ker so dela končno 
stekla, vas prosimo za pomoč, 
posebej, ko bomo v nedeljah, ki so 
pred nami imeli bolj pogosto 
nabirke okrog oltarja, Bog povrni! 
 

 V petek 27.5.2011 je bilo 
srečanje za bralce Božje besede. 
Hvala vsem, ki ste prišli in kmalu 
spet vabljeni! 

 
 Bog vam povrni za vaše 

darove: 5. velikonočna nedelja: 
200 EUR; 

pred nami je nadaljevanje del na 
naši župnijski cerkvi, fasada in 

zaključna dela v župnišču. 


