
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Božja beseda 
 

  »Da bi bili vsi eno!«          
                                         (Jn  17,21) 
 

 Beseda o Božji besedi 
 

Živeti v ljubezni, veri in 
upanju je smisel  

»Ne prosim le zanje, za apostole- 
učence, marveč tudi za vse, ki bodo 
po njihovi besedi vame verovali.« 
Tako Jezus v evangeliju po Janezu 
svoje zadnje besede učencem nameni 
molitvi. Molitvi, da bi njegovi učenci  
Božjo ljubezen sprejemali in jo živeli. 
Božja ljubezen pa je tudi temelj za 
vsakršno ljubezen. V ljubezni se 
darujemo, ker vemo, da smo ljubljeni 
in se potem učimo ljubiti vse svoje, 
ter tako poskušamo biti podobni 
Bogu, ki nas vedno ljubi. Če želimo 
biti podobni Bogu, oz. živeti po 
njegovih zapovedih, se bomo znali 
tudi veseliti lepot življenja in biti 
hvaležni za vse darove milosti in 
darežljivosti. Razumem, da gre v 
evangeljskem odlomku za globoko 
vero, vero v Boga, vero, ki se širi. Če 
jaz iskreno in globoko verujem, bodo 
verovali vsi "moji". Moji znanci,  

 

 

 

 

 

 

prijatelji, sorodniki, skratka vsi, ki 
mojo besedo o veri poslušajo in jo 
širijo.  

Imam sosedo, ki je kar iznenada  težko 
zbolela. Bilo je potrebno veliko 
iskanja, prepričevanja in prošenj za 
verodostojne preiskave, da bi mogli 
postaviti pravo diagnozo o bolezni in 
potrebnih posegih za zdravljenje. 
Pristala je na zahtevno operacijo, 
odstranili so ji dele notranjih organov. 
Po daljšem času okreva doma, 
obiskujemo jo in bodrimo. Ko sem ji 
neke nedelje prinesel DRUŽINO za 
branje mi je precej potrto dejala: 
"Jože, BOG me zapušča". Presenečen 
sem se znašel pred težko nalogo, kako 
jo potolažiti, ji dati upanja in vere. 
"Bog nikogar ne zapusti. Ko smo 
malodušni, obupani in brez vere je z 
nami, le verjeti moramo" sem dejal. 

Pravični oče, svet te ni poznal, toda 
učenci so spoznali, da si bil poslan med 
njih. Med njimi si širil ljubezen, ne 
glede na človekove različnosti, ali 
sličnosti. Zato tudi velja, da kdor ljubi 
Boga ne sovraži tudi svojih 
nasprotnikov in jim odpušča. Zatorej, 
če boste ljubili, boste tudi ljubljeni, 
boste verjeli, verjeli v vse dobro.     

                           Jože Križan               

Leto XIV., 
št. 185, 
7. Vel.   
nedelja; 

12.5.2013  

 

   7. Velikonočna nedelja   

 Leto XII., 
 št. 185, 
7. Vel. 
nedelja; 

 12.5.2013 



 Od nas se je poslovil 
 

Hvaljen, moj Gospod, 
v naši sestri smrti, 
ki ji nihče v življenju ne uide! 
(sv. Frančišek Asiški) 

 

V slovo p. Bogoljubu! 

 

V torek, 7. maja 2013 je v Gospodu 
zaspal p. Bogoljub (Alojzij) Gselman, 
frančiškan. Rodil se je 2. maja leta 
1934 v Mariboru in bil krščen 9. maja 
istega leta v župniji Sv. Marija v 
Mariboru. Bogu je služil v 
serafinskem redu 55 let in bil 
duhovnik 51 let. Od njega smo se 
poslovili v četrtek, 9. maja 2013 na 
praznik Gospodovega vnebohoda.  

V zgodovino naše župnije se je p. 
Bogoljub zapisal kot eden izmed 
začetnikov, saj je deloval v obdobju 
pred ustanovitvijo naše župnije, in 
sicer med leti 1993 in 1998. 
Prizadevno je skrbel za naše duhovno 
življenje v Košakih in Počehovi, kjer 
je ob nedeljah daroval sv. maše, med 
tednom pa imel verouk. Posebej mi 
ostajajo v spominu njegove pridige, 
ki so nas bogatile in dajale pogum v 
začetku sicer majhnemu vernemu 
občestvu, ki se je postopoma 
povečevalo. Njegove besede so bile 
jasne, odločne in napolnjene z 
žarom, ki ga je črpal iz svoje globoke 
osebne vere. Prav tako je zaslužen, 
da smo bili zares živo občestvo, saj 
nas je vključeval, da smo dejavno 
sodelovali pri sv. mašah. Tako se s 
hvaležnostjo spominjam njegovega 

petletnega dušnopastirskega dela pri 
nas.  

10. julija 2011 je obhajal zlato mašo 
in je na spominske podobice zapisal: 
»Duše učimo z besedo, rešujemo pa 
jih z trpljenjem (Chevrier).« Zadnji 
dve leti je tudi p. Bogoljub s svojo 
boleznijo pričeval s trpljenjem, ki ga 
je vdano prenašal. Ob srečanjih z 
njim, ko je bil na bolniški postelji, 
me je vedno spraševal kako je v naši 
župniji in kako napreduje gradnja 
naše cerkve. Tako mi je večkrat 
dejal, da svoje trpljenje daruje tudi 
za našo Slomškovo župnijo, ki mu je 
bila pri srcu.    

Dobri Bog naj vam poplača vse, kar 
ste naredili za nas.  
 
Nasvidenje v večnosti! 

 

Gospod, daj rajnemu p. Bogoljubu 
večni pokoj! 
In večna luč naj mu sveti! 
Naj počiva v miru! 
Amen. 

 
                                  Vladka Arnuš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naša oznanila  
  

 S 1. majem smo začeli s 
šmarnično poboţnostjo. Tako bodo 
v naši ţupniji tudi letos šmarnice in 
sicer: KO SV. MAŠE NE BO – BODO 
ŠMARNICE V DOMU KRAJANOV OB 
18H. Ko pa bo sv. maša, pa bodo 
šmarnice kakor običajno med sv. 
mašo ob 19h.  
Od vseh znamenj pri katerih smo se 
nekoč zbirali v mesecu maju, danes 
še vedno vztrajamo v Počehovi pri 
Črnčičevem kriţu. Tam bodo 
šmarnice v maju vsak petek ob 18h. 
Lepo vabljeni!  
 
 Karitas vabi k akciji »Pomagajmo 
preţiveti«. V odmevu vsebine 
velikonočnega praznika vas prosimo 
za pomoč najbolj ogroženim in 
pomoči potrebnim. Na prostoru za 
tisk so položnice, na katere nakažete 
vaša donacijska finančna sredstva.  
 
 Jutri v ponedeljek 13.5. je 
praznik fatimske Matere boţje, zato 
bo po sv. maši v cerkvi procesija z 
lučkami (prav tako v naši cerkvi.) 
Prisrčno vabljeni. V torek, sredo in 
četrtek bodo šmarnice ob 18h v Domu 
krajanov in v petek, soboto in 
nedeljo so sv. maše s šmarnicami kot 
običajno v župnijski cerkvi.  
 
 Pred nami so tudi t.i. ledeni 
moţje – Pankracij, Servacij in  
Bonifacij. Molimo za lepo vreme in 
da bi bili obvarovani naravnih nesreč.   
 
 Pred nami je Binkoštni praznik, ki 
je rojstni dan Cerkve. Vesoljna 
Cerkev obhaja binkoštno 

devetdnevnico devet dni pred 
Binkoštmi, ko se bomo tudi mi še 
posebej molitvah izročali k Sv. Duhu - 
vso našo župnijo in tudi naše 
birmance. Slovesnost sv. birme bo v 
nedeljo 2. junija 2013 ob 9.30 v 
naši ţupnijski cerkvi. Slovesnost bo 
vodil naš ordinarij, g. nadškof 
metropolit msgr. dr. Marjan 
Turnšek. Vabljeni k vsestranskemu 
sodelovanju pri organizaciji tega 
pomembnega duhovnega dogodka v 
naši župniji, ki letos obhaja 15. 
letnico svojega obstoja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jutri v ponedeljek 13.5. 2013 po 
sv. maši bo v ţupnijskem domu 
redno srečanje Ţupnijskega 
pastoralnega sveta. Člani vabila 
vzemite sedaj po sv. maši v zakristiji. 
Lepo vabljeni! 
 
 V soboto 8. junija 2013 bo 
ţupnijsko romanje na goro Oljko, 
sledi obisk podružne cerkve bl. škofa 
Slomška v Zgornji Rečici (nad Laškim) 
kjer bo tudi sv. maša, nato bo kosilo 
v Domu sv. Jožef nad Celjem in kot 
sklep še popoldanski obisk celjske 
stolnice, kjer bomo imeli večernice. 
Cena prevoza je 15 eur. Prijavite se 
čim prej!   
 

 Nabirka pretekle nedelje:  
326 eur; 

Bog vam povrni! 
 



 Sv. maše so v cerkvi   
 
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 12.5.,  
Leopold Mandič, redovnik; 
9.30 + oče in dedek Mirko Ulčnik,   
          njegovi + starši, ter + starši   
          Rozalija in Jože Bombek  
          (darovala družina Bombek);  
 

         + starši Lebar in njihovi  
         + sorodniki (darovala družina      
                            Krajnc Lojze) 

 
PONEDELJEK, 13.5., 
Fatimska Mati Boţja; 
19.00 + p. Bogoljub Gselman OFM 
 
!V TOREK, SREDO IN ČETRTEK SO 
ŠMARNICE OB 18H V DOMU 
KRAJANOV! 

 
PETEK, 17.5.,  
Jošt, puščavnik;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
            naše župnije 

 
SOBOTA, 18.5.,  
Janez I., papeţ in mučenec; 
19.00 - za spravo in odpuščanje   
           (darovala družina Novak) 

 
NEDELJA, 12.5.,  
BINKOŠTI; 
9.30 + starši Pavalec Marija in   
Valter (darovala družina Pavalec) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Molitev tedna 
 

 

Pridi, Sveti Duh 
 
Pridi, Sveti Duh,  
napolni srca svojih vernih 
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 
 
Pošlji svojega Duha in  
prerojeni bomo 
in prenovil boš obličje zemlje. 
 
Molimo!  
 
Bog naš Oče, Sveti Duh nas 
razsvetljuje in uči.  
Naj nam pomaga, da bomo v 
življenju spoznali, kaj je prav, in 
vselej radi sprejemali njegove 
spodbude.  
Po Kristusu našem Gospodu. 
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. 
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