
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

»Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si 
mi ga dal, da bodo eno kakor midva« (Jn 
17,11a). 
 
 
 

Beseda o Besedi 
 

 
V četrtek smo slovesno praznovali 
praznik Gospodovega vnebohoda in 
danes beremo v prvem berilu, da so 
apostoli, ko je Jezus šel v nebo, 
enodušno vztrajali v molitvi z ţenami 
in z Jezusovo materjo Marijo in z 
njegovimi brati (prim. Apd 1,14). 
Molitev jih je povezala in tako so lahko 
začutili, da niso sami, da je On z njimi. 
Ker so enodušno molili so bili enotni. 
Ko molimo, postajamo eno. Apostoli so 
zmogli opravljati poslanstvo, ker je 
njihovo ţivljenje bila ena sama 
molitev.  
 
V drugem berilu me je nagovorila 
vrstica: »Blagor vam, če vas zaradi 
Kristusovega imena sramotijo, saj nad 
vami počiva Duh slave, Božji Duh« (1 
Pt 4,14). Jezus je vedel, da bodo 
apostoli prestrašeni, da se bodo 
spraševali kako bodo zmogli oznanjati, 
zato jim je obljubil prihod Sv. Duha. 
»Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče 
poslal v mojem imenu, on vas bo učil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vsega in spomnil vsega, kar sem vam 
povedal« (Jn 14, 26). Sv. duh – Tolaţnik 
daje pogum, moč, nas vodi, da smo priče 
Veselega oznanila. Prihodnjo nedeljo so 
ţe binkošti in naši birmanci bodo prejeli 
zakrament sv. birme. V devetdnevnici jih 
spremljajmo in molimo zanje. Ţelim, da 
bi še naprej ostali zvesti in bo ţupnija 
dom, kjer se bodo radi zbirali ter nova 
cerkev prostor in moţnost za rast, 
poglobitev vere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelijski odlomek pa govori o tem 
kako Jezus prosi za nas pri Očetu, moli 
za nas in nam daje vzgled, da molimo 
drug za drugega. Zaključuje se s 
čudovitim stavkom, z ţeljo, da bi bili 
eno. Naj bo to vodilo tudi za našo 
ţupnijo, da bomo sloţni, da si bomo 
pripravljeni pomagati in tudi skupaj 
enodušno vztrajati v molitvi. 
 

Vladka Arnuš 
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SLOMŠKOVE DROBTINICE 
 

V naših majskih drobtinicah smo 
zapisali, da se prihodnjič srečamo s 
Slomškom v Vuzenici. Poveţimo se 
torej z njim, ko je 26. oktobra 1838 
prispel v Vuzenico. Fara je bila 
duhovno zanemarjena pa tudi cerkve in 
cerkveni domovi so bili v slabem 
stanju. Z vso vnemo se je lotil duhovne 
in zunanje obnove v ţupniji. 
Ţe prvo leto je farane navdušil za nove 
zvonove. Lahko si mislimo, kako je bilo 
v tistih časih zvonove izdelati, izvršiti 
prevoz in jih, predvsem tiste teţje, 
dvigniti v cerkvene zvonike. Ko se je 
Slomšek povzpel na Uršljo goro, je med 
drugim zapisal, da je veliki zvon na več 
kot 1700 m visoko goro vleklo kar 30 
parov volov. 12. oktobra 1839 so proti 
večeru preko Drave prepeljali štiri 
nove zvonove. Dva za vuzeniško 
cerkev, enega za Trbonje, enega pa za 
cerkev sv. Vida. Potem se je lotil 
obnove cerkve in nove kaplanije. Pri 
sv. Primoţu mu je uspelo obnoviti 
pokopališče in ţupnišče. Ob večjem 
snegu so namreč pokojne polagali kar v 
sneg, ker jih ni bilo mogoče prepeljati 
v dolino. V ţupnišču je uvedel strogo 
disciplino. Določen je bil točen čas 
kosila in večerje, brez tehtnega 
opravičila ni smel nihče manjkati. 
Kaplan je opoldne dobil merico vina, 
zvečer pa pol merice. Če ga je ţelel 
več, ga je ob odškodnini dobil iz 
ţupnikove kleti. Ob ponedeljkih in 
četrtkih so govorili latinsko, ob torkih 
in petkih nemško, v sredo in soboto pa 
slovensko. Nedelja je bila jezikovno 
svobodna. Izkazal se je ne le kot 
izvrsten duhovnik, marveč tudi kot 
dober gospodar in dobrotnik. Leta 1839 
je pet splavarjev na Dravi doţivelo 
brodolom, trije so umrli, dva pa so 
nezavestna rešili in ta sta dva meseca 
preţivela v ţupnišču na Slomškove 
stroške. 

Krona slovstvenega delovanja v Vuzenici 
je bila v tiskarni Leykam izdana knjiţica 
Blaţe in Neţica v nedeljskih šoli. Izdana 
je bila tri krat, in sicer leta 1842, 1848 in 
1857. Bila je vzgojna uspešnica in 
priročnik učiteljem in duhovnikom. 
Prevedena je bila v češčino in ruščino. 
Kasneje knjiţice niso več natisnili, ker je 
drţava začela širiti mreţo šol in je tako 
izpodrivala nedeljske šole. 
Slomšek se je zelo zanimal za naravno 
zdravilstvo. To kaţe na njegovo 
povezanost z naravo, saj je veliko časa 
predvsem pa svojo mladost preţivel v 
naravnem okolju. Njegov odnos do 
narave je pogosto vpletal v nauke. 
Recimo prilike o koreninah, mladikah, 
cvetju ter cvetenju in osipavanju. Kako 
privlačno priporoča mladim zdrav odnos 
do ţivali in rastlin povedo besede: »Tudi 
ţivina mora svojo pravico imeti. Konj 
pravi – v breg ne tiraj me, navzdol ne 
jezdi me, po ravnem goni me, v hlevu ne 
pozabi me. Ţivinica je boţja stvar, je 
boţji dar. Tudi drevce ţivi, kot mlado 
dete.« V tem času se je veliko ukvarjal z 
ustanovitvijo društva za izdajo knjig. 
Kasneje je nastala Druţba sv. Mohorja. 
Bil je veliko v stiku z znanim pohorskim 
pesnikom Jurijem Vodovnikom. 
Pregledoval je njegove pesmi in jih 
pripravljal za objavo. Vzgajanje in 
poučevanje je Slomška tako pritegnilo, 
da je leta 1842 ţelel iti za učitelja 
verouka na celjsko gimnazijo. Toda z 
uspešnim nadţupnikom so v škofiji imeli 
drugačne načrte. 

Jože Križan 

 

ZA OTROKE IN MLADE 

  

KMALU BO SV. BIRMA … 
SV. KRIZMA 

 
Kako velik je naš Gospod, ki je v najbolj 
običajnih stvareh, ki jih je ustvaril, pustil 
skrivna znamenja svoje navzočnosti. V 



najbolj preprostih stvareh lahko 
odkrijemo najbolj zgovorna Boţja 
sporočila. Olje je eno od teh. Pomislimo 
na kako številnih področjih lahko 
uporabljamo olje. V kuhinji pri pripravi 
hrane, kot gorivo za svetilke, v 
zdravilstvu in pri ličenju … Prav zato je 
ţe v davnih časih olje postalo znamenje 
zdravja, blagostanja in miru tudi pri 
Judih, ki so uporabljali oljčno olje. V 
Svetem pismu najdemo veliko mest, ki 
potrjujejo le-to. Ustavimo se pri enem: 
maziljenje, ki je bilo v navadi ob 
ustoličenju ali posvetitvi kralja, velikih 
duhovnikov in prerokov … Menili so, da 
ima olje posebno moč, versko, 
pravzaprav Boţjo energijo. Beseda 
Kristus prihaja iz grščine, kjer pomeni 
»maziljeni«, beseda Mesija pa prihaja iz 
hebrejščine in pomeni isto. Lahko bo kdo 
rekel, da Kristus ni bil maziljen z oljem. 
To drţi, če jemljemo maziljenje v 
fizičnem, naravnem smislu. Kristus pa je 
bil maziljen ne z oljem, temveč s Sv. 
Duhom. Tudi kristjani, kar pomeni 
maziljeni, smo v ţivljenju ţe prejeli in še 
prejemamo različna maziljenja. Pri krstu 
se novokrščenca  mazili s krstnim oljem 
na prsi in po oblivanju z vodo še s krizmo 
na temenu. Krizma je olje, ki mu je 
primešana dišava balzam. Pri birmi škof 
mazili birmanca na čelo, medtem ko pri 
mašniškem posvečenju mazilijo dlani, pri 
škofovskem pa glavo. Pri bolniškem 
maziljenju delivec zakramenta mazili 
roke in čelo bolnikom. Naj dodamo, da 
pri posvečenju mazilimo tudi oltar in 
stene cerkve. Olje in krizmo pa posveti 
škof med posebno mašo, ki je običajno 
na veliki četrtek dopoldne in se pri njej 
zberejo vsi duhovniki iz vse škofije. 
Imenujemo jo krizmena maša. 
 
Pri zakramentu birme naredi osrednjo 
gesto birmovalec, ko s krizmo zariše kriţ 
na čelu birmanca. Škofove besede 
razlagajo pomen dejanja: »Prejmi 
potrditev, dar Svetega Duha.« Znamenje 

na čelu vsem jasno govori, da odslej 
birmanec pripada Kristusu in da bo pred 
drugimi pričeval zanj. Olje pronica skozi 
koţo v naše telo, zato ponazarja 
delovanje Sv. Duha, ki prodira v globino 
našega bitja. Prijeten vonj krizme, ki se 
širi, pa ponazarja delovanje Sv. Duha 
navzven. Tako krizma naj v maziljenem 
deluje na dva načina: njemu naj podeli 
darove Sv. Duha, on pa naj dela v dobro 
vseh bliţnjih. 

 

NAŠA OZNANILA  
  

 Bog vam povrni za vaš 
prvonedeljski dar za našo novo 
cerkev.  
 
  V soboto smo začeli z binkoštno 
devetdnevnico, ko se 9 dni pred 
slovesnostjo sv.  birme še bolj goreče 
zbiramo k sv. mašam v naši novi 
cerkvi. Posebej še, ko nas bo 
obiskal škof birmovalec, nadškof 
metropolit dr. Marjan Turnšek – to 
bo JUTRI, v ponedeljek 6. junija. K 
srečanju smo razen birmancev 
povabljeni vsi ţupljani in veroučenci. 
Birma pa bo na binkoštno nedeljo, 
to je 12. junija ob 11h v naši novi 
cerkvi. V nedeljo pred nami torej sv. 
maše ob 9.30 ne bo, temveč bo sv. 
maša ob 11h, ko bomo obhajali sv. 
birmo. Vabljeni! 
 
 Hvala vsem, ki ste v tem tednu 
pomagali pri delih v ţupnišču, se 
priporočamo! Bog povrni! 
 
 Bog vam povrni za vaše darove: 
6. velikonočna nedelja: 110 EUR; 
pred nami je nadaljevanje del na 
naši župnijski cerkvi, fasada in 

zaključna dela v župnišču. 
 



Sv. maše v juniju   
 

 

7. VELIKONOČNA NEDELJA, 5.6., 
prva v mesecu,  
Bonifacij, škof; 
9.30 + moţ, oče in dedek Sandi Cekovski 
(9. obl. smrti),  
+ nečak Darko Cekovski in vsi  
+ iz druţin Cekovski Čikara  
 
PONEDELJEK, 6.6.,  
Binkoštna devetdnevnica, 
Bertrand Oglejski, škof; 
18.00 – srečanje vsega občestva in 
birmancev z g. nadškofom Turnškom 
19.00 + Srečko Knupleţ 
 
TOREK, 7.6.,  
Robert, opat, 
Binkoštna devetdnevnica; 
19.00 + starši Zorman in Štuhec 

 
SREDA, 8.6., 
Binkoštna devetdnevnica, 
Medard, škof; 
19.00 -  
 
ČETRTEK, 9.6., 
Binkoštna devetdnevnica, 
Efrem Siriski, dikaon, c. učitelj  
19.00 – za druţine v stiski 
 
PETEK, 10.6.,  
Bogumil, škof; 
19.00 + Franci Alič,  
      in + starši, bratje in sestre 
 
SOBOTA, 11.6.,  
Barnaba, apostol; 
19.00 + Stanko Črnčič 
  

BINKOŠTNI PRAZNIK, 12.6., 
SLOVESNOST SV. BIRME V  
NAŠI ŢUPNIJI;  
11.00 -  ţupljani in dobrotniki  
            naše ţupnije 
 + hči Marina Lubi (26. obl.),  
         + oče  Roškar Joţe in sorodniki  

Molitveni kotiček  
 
Čaša naj bom, 
odprta za misli o miru, 
čaša zate, Sveti Duh. 
Svoje prazne roke ţelim 
odpreti za polnost ţivljenja, 
prazne roke zate, Sveti Duh. 
Svoje srce ţelim odpreti, 
pripravljen za moč ljubezni, 
srce zate, Sveti Duh. 
Dobra zemlja ţelim biti, 
razrahljana za semena pravičnosti, 
dobra zemlja zate, Sveti Duh. 
Rečna struga ţelim biti, 
sprejemljiva za vodo dobrote, 
rečna struga zate, Sveti Duh.  

                                       (A. Rotztetter) 
 

Naši dragi rajni  
 

Umrla ja gospa Ana Vodnik,  
rojena 17.7.1921, V Klancu 1, Košaki. 
Pogreb bo v ponedeljek 6.6.2011 ob 

13h na Pobreţju, sv. maša bo po 
pogrebu v ţupnijski cerkvi na Pobreţju. 
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, Ul. Vita Kraigherja 2, Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

Igor Novak, ţupnijski 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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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