
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Božja Beseda 
 

 

 »Prijatelj, po kaj si prišel?« 
                                                     (Mt 26,50) 

                                              
 

Beseda o 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.  
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6. postna – Cvetna nedelja  
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ZA OTROKE IN MLADE 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

KAJ ME JE NAUČILA MAMA 
 
SPOŠTOVATI DOBRO OPRAVLJENO DELO 
»Če se mislite pobiti med sabo, 
naredite to zunaj, pravkar sem 
počistila stanovanje.« 
RELIGIJE 
»Zdaj pa moli, da bo šel ta madež iz 
preproge.« 
LOGIKE 
»Zakaj? Ker sem jaz to rekla.« (če bom 
to obvladal, bom nekoč veliki šef) 
IRONIJE 
»Če se boš še naprej drl, se boš imel za 
kaj dreti!« 
POTRPLJENJA 
»Tukaj boš sedel, dokler špinača ne bo 
izginila.« 
METEOROLOGIJE 
»Tvoja soba je takšna, kot bi skoznjo 
šel tornado.« 
PRIMERNEGA VEDENJA 
»Obnašaj se letom primerno.« 
ZAVISTI 
»Na svetu je milijone manj srečnih 
otrok, ki nimajo tako čudovitih staršev 
kot ti.« 
PRIČAKOVATI 
»Samo počakaj, da pridemo domov.« 

 

KOŠČEK TORTE 
 

Včasih se sprašujemo: kaj sem naredil 
narobe, da se je to zgodilo prav meni? 
Zakaj Bog dopusti, da se to dogaja 
meni? Tu je preprosta razlaga. 

Hči je prišla k materi in ji povedala, da ji 
gre vse narobe: matematiko je ponovno 
pisala ena, zapustil jo je fant in to zaradi 
najboljše prijateljice! V tako žalostnih 
trenutkih dobra mama zna potolažiti 
svojo hčer. In ji je dejala: »Pridi, spekla 
bom torto, ki jo imaš najraje.« Skupaj 
sta se odpravili v kuhinjo in hči se je že 
počutila malo bolje. Iznenada je mama 
dejala: »Ljubica, ti bi košček torte, 
kajne?« »Seveda,« je odgovorila hči. »V 
redu, potem pa spij požirek olja,« je 
presenetila mama. Hči je bila osupla: 
»Kaj? Niti pod razno!« »Kaj pa eno surovo 
jajce?« je nadaljevala mama. »Mogoče 
pest moke« Hči je bila povsem ogorčena. 
Nato ji je mama razložila: »Vse te stvari 
so surove in neokusne, a ko jih umesiš 
skupaj, nastane čudovita torta.« 
Bog dela na podoben način. Ni nam treba 
sprejemati stvari, samo verovati moramo 
vanj in videli bomo, da nastaja nekaj 
lepega. Bog nas ima tako rad, da nam 
vsako pomlad pošlje cvetje; vsako jutro 
vzide sonce. In kadarkoli se hočemo 
pogovarjati z njim, nas je vedno 
pripravljen poslušati. 
 
 

USTVARJALNA DELAVNICA 
 
V ponedeljek smo izdelovali voščilnice. 
Najprej smo se hecali in si peli Alelujo 
potem pa nas je ustvarjalnost umirila. 
Voščilnice smo delali iz barvnega papirja 
in jih okraševali z velikonočnimi motivi. 
Poleg smo tudi ponovili nekaj stvari o 
veliki noči, saj nam je Vladka 
velikonočne slikice tudi razložila. Tako 
sedaj vemo, da bomo šli v ponedeljek na 
obiske v Emavs. Komaj čakamo božične 
praznike, da bomo ponovno imeli 
ustvarjalno delavnico, takrat bo še 
boljše, saj bomo lahko uporabili ogromno 
bleščic in si poleg peli Glej zvezdice 
božje. 
 
                                Simon, Aleš, David 



NAŠA OZNANILA  
  

 
 V sredo 20. aprila lepo vabljeni na 
sv. kriţev 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.  
 
 V dnevih, ki so pred nami, vas 
lepo vabimo, da greste k sv. spovedi 
-  saj je to vsaj pred prazniki ne 
samo lepa naloga za vsakega 
kristjana, ampak tudi dolžnost, kakor 
pravijo cerkvene zapovedi.  
 
 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.    
 
 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.   
 
 Danes so vam naši mladi ponudili 
zelenje, z vašim prispevkom jim 
finančno pomagate, da bodo lahko 
poromali v MeĎugorje. Bog vam 
povrni za vaše darove, ki ste jih 
darovali med darovanjem okoli 
oltarja, s katerimi bomo takoj po 
praznikih začeli z nadaljevanjem 
gradnje naše nove cerkve.     
 
 Jutri ob 9h vabimo može, da bomo 
uredili okolico okrog cerkve in 
dokončno uredili gozdič ob cerkvi.   

 
 

 V tednu, ki je pred nami imajo 
otroci verouk kot običajno, počitnice 
se začnejo po Veliki noči. Vsi otroci 
skupaj s svojimi starši - še posebej 
birmanci, pa so za vse dneve obvezno 
navzoči pri bogosluţju Velikega 
tedna. Vabljeni!  
 
 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 23.4.2011 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 
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! 
 
 Od 27. do 29. aprila 2011 smo na 
župnijskem romanju v MeĎugorju. 
Prosimo vas, da se čim prej prijavite 
pri g. ključarju Jožetu Kaučiču.  
 Nabirke: 

     5. postna nedelja: 120 EUR 
Bog vam povrni! 



Sv. maše v mesecu aprilu  
 
 

Sv. maše  so do nadaljnjega  
redno v novi cerkvi. 

 

 
 

CVETNA NEDELJA, 17.4., 
Inocenc, škof 
9.30 + Ljudmila Gosak 
 
 

VELIKI ČETRTEK, 21.4., 
SPOMIN POSTAVITVE ZAKRAMENTOV 
SV. REŠNJEGA TELESA IN  
SV. MAŠNIŠKEGA POSVEČENJA 
19.00 + Janez in Antonija Fridrih,  
+ brata Lazar in Janez, + starši Janez 
in Antonija Leskovar, + brat Ivan   
 
 

VELIKI PETEK, 22.4., 
SPOMIN GOSPODOVEGA  
TRPLJENJA IN SMRTI  
15.00 – pobožnost sv. križevega pota 
19.00 – sv. bogoslužje Velikega petka 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VELIKA SOBOTA, 23.4., 
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL   
7.30 – blagoslov velikonočnega ognja 
19.00 + starši Črnčič in Šestanj; 
         + Branko Muster (2. obl.)  
 
 

VELIKONOČNI PRAZNIK, 24.4.,  
7.00 + p. Franci Pivec OFM 
9.30 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK, 25.4., 
Pot učencev v Emavs 
9.30 + Srečko Javnik 

Molitveni kotiček  
 
Hvala ti, Oče, ker me ujameš, ko padem. 
Hvala ti, ker si vedno z menoj. Hvala ti, 
ker me poslušaš in me varuješ na moji poti. 
Vsemogočen si in lajšaš moje hrepenenje. 
Ti, Gospod prešteješ vse moje solze. Hvala 
ti, ker si mi podaril to čudovito življenje in 
možnost, da te slavim, da živim in imam 
vse te darove. Hvala ti, ker me vodiš skozi 
življenje in si mi na pot pripeljal toliko 
čudovitih ljudi. Hvala, ker si potrpežljiv z 
menoj, ker mi vse odpustiš in mi odpustiš, 
če kdaj omahujem v veri. Hvala ti Oče, ker 
si mi dal najbolj čudovito darilo na tem 
svetu, Sina Jezusa, ki je zame umrl.  
Amen. 

 

Naši pokojni  
 

Od nas se je poslovila  
gospa Marija Pavalec,  

Košaški dol 116, Maribor.   
Pogreb je bil v sredo 13.4.2011  

na Gorci pri Malečniku. 
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 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 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

