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 BELA NEDELJA –  
    NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 
 
Današnja nedelja je prva v mesecu 
aprilu, ima ime tudi bela nedelja. 
Prisrčno se vam zahvalimo za vaš 
prvonedeljski dar za nadaljevanje 
gradnje naše nove ţupnijske cerkve. 
Bog vam povrni! Danes zaključujemo 
velikonočno osmino in vstopamo v čas 
duhovne priprave na praznik 
Gospodovega vnebohoda in binkošti. 
Današnja nedelja pa se imenuje tudi 
Nedelja boţjega usmiljenja. Od kod 
to novo ime? 
  
Sv. Faustina Kowalska (1905 – 1938)  
je bila deleţna Jezusovih prikazovanj 
in osebnih razodetij o Boţjem 
usmiljenju. Zapiski teh razodetij, so  
zbrani v knjiţici Mali dnevnik.  
V knjiţici je zapisala, da ji je Jezus 
naročil, naj nedeljo po Veliki noči vsa 
Cerkev obhaja kot nedeljo Boţjega 
usmiljenja. Papeţ Janez Pavel II. je  
ob kanonizaciji Faustine leta 2000 na 
belo nedeljo to nedeljo tudi razglasil 
za nedeljo Boţjega usmiljenja. Zelo 
je zanimivo, da je isti papeţ (J.P.II.) 
umrl 2. aprila 2005, na nedeljo 
boţjega usmiljenja. 
 
  Od 13. do 21. aprila v Cerkvi na 
Slovenskem obhajamo Teden 
molitve za nove duhovne poklice. 
Nekateri naši ţupljani so tako ţe 
sprejeli odločitev za redno dnevno 
molitev za duhovne poklice, v okviru 
posebne molitvene zveze. Tisti, ki se 
želite pridružiti se javite pri naši 
ţupnijski animatorki za duhovne 

poklice Vladki Arnuš.  Prihodnjo 
nedeljo, 14. 4. bo srečanje molivcev 
v Mariboru, začetek bo v stolnici ob 
15. uri. Zaključna sv. maša bo v 
Alojzijevi cerkvi ob 17.15h. Molitve 
in dogodki za prebujanje duhovnih 
poklicev se bodo vrstili ves teden od 
14. do 21. aprila. Vabljeni! 
 
 Prihodnjo nedeljo 14. aprila 
2013 ob 15h bo v mariborski 
stolnici Dekanijski pastoralni dan (v 
povezavi s srečanjem za molivce za 
nove duhovne poklice). Poleg članov 
ŢPS je vabljen vsak ţupljan, ki bi rad 
na svoj način prispeval k rasti naše 
mlade ţupnije. Kot sklep dneva bo ob 
19.30 v Škofijski avli monodrama 
Gregorja Čušina z naslovom »Vera 
levega razbojnika«. Vabljeni! 
 
 V soboto 20. 4. 2013 ob 17h bo v 
naši župnijski cerkvi že 
tradicionalna Dobrodelna revija 
pevskih zborov v organizaciji 
Delavsko prosvetnega društva 
»Svoboda« Pobreţje. Vabljeni! 
 
 Jutri v ponedeljek 8.4.2013 ob 19h 
bo redna seja ŽPS. Člani vzemite 
vabila v zakristiji. Vabljeni! 
 
 V soboto 6.4.2013 sta v naši 
ţupnijski cerkvi obhajala svojo zlato 
poroko gospod Alfonz in gospa 
Marija Stopajnik, doma V zavoju 5, 
2000 Maribor. Prisrčno jima 
čestitamo in voščimo še na mnoga 
leta!  
 
 
 
 
 



 Sv. maše so v cerkvi   
 
2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA, 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA; 
Janez Krstni de la Salle, 
duhovnik, redovni ustanovitelj 
9.30  + Ana Knupleţ;  
         + starši Rojko (obl. smrti) 
 
ČETRTEK, 11.4., 
Stanislav, škof in mučenec; 
19.00 - za mir na svetu in v dušah   
    (darovala gospa Marta Nikitenko) 
 
PETEK, 12.4.,  
Julij I., papež; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše  
            ţupnije 

 
SOBOTA,13.4., 
Ida, redovnica; 
18.30 – molitev roţnega venca 
19.00  - za mir na svetu in v dušah   
    (darovala gospa Marta Nikitenko) 
 
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 14.4., 
Lidvina, devica; 
9.30 + starši Mihael in Marija 
Dominko, ter oče Franc Osenjak in 
+ sorodniki (darovala druţina   
                  Mlakar);  
 + starši Rantuša  
             (darovala druţina Rantuša) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Molitev tedna 
 

 
Vstali Gospod,  

resnično Te prosim, ker je nujno in ker 
gre zares, ker me je strah za naš narod 
in domovino, ker me je strah za naše 

srce. Izgubili smo kompas, 
pot pa se nam je zarasla, polomili smo 

mere in zapravili srameţljivost, o 
ničemer se ne moremo dogovoriti, a smo 

pripravljeni izdati vse; strah me je, 
Vstali Gospod, ker poţiramo obljube in 
rojevamo afere in pri nas na grobovih 
resnice cvetijo laţi. Gospod, vstani za 
Slovenijo, vstani tukaj med nami in za 

nas! Naj se naša „nespamet in 
počasnost“ v veri spremenita v njeno 

odločnost in modrost, naj se naše 
razočaranje in čakanje spremeni v 

upanje in dejanje, naj se naša 
bogokletna vdanost v nemoč spremeni v 

vstajenjsko odgovornost! 
Vstani, da se bomo po lomljenju kruha 
lahko prepoznali kot bratje in sestre 
in kot vstajenjsko občestvo gorečega 

srca, ki si nazdravlja s čistim vinom  in 
spet z veselo Alelujo hvali Boga! 

 p. Pavle Jakop OFM  

 
 

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, 
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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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