
 Sv. maše v aprilu in maju    
 so v novi cerkvi  
 
4. VELIKONOČNA NEDELJA – 
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA, 
Katarina Sienska, cerkvena 
učiteljica; 
9.30 + starši Mihael in Marija 
Dominko, brat Franc, ostali sorodniki 
 
TOREK, 1.5., 
Jožef Delavec-praznik dela, 
ZAČETEK ŠMARNIČNE POBOŽNOSTI; 
19.00 za sina Damjana 
 
SREDA, 2.5., 
Atanazij, škof in cerkveni učitelj; 
19.00 + Eva Pak (osmi dan) 
 
 
ČETRTEK, 3.5., 
Filip in Jakob ml., apostola; 
19.00  za hčer Majo  
 
PETEK, 4.5., prvi v mesecu, 
Cvetko, mučenec; 
18.00 šmarnična pobožnost pri 
Črnčičevem križu v Počehovi 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 5.5., prva v mesecu 
Gotard, menih, škof; 
19.00 za + sestro 
 
5. VELIKONOČNA NEDELJA,  
Dominik Savio, 
dijak, zavetnik ministrantov; 
9.30 v zahvalo za 40. let  
          zakonske zveze;  
          + mož Stanislav Soko, starši     
          Matičič , sorodniki Jamšek in     

          ostalo sorodstvo 
 V večnost je odšla 
 

Gospa Eva Pak, 
roj. 14.10.1953 v Mariboru,  

stanujoča Košaški dol 137, Maribor. 
Pogreb je bil v sredo 25. aprila 

2012 ob 14.30 na Pobrežju. 
Osminska sv. maša bo  

v četrtek 3.5.2012 ob 19h  
v naši novi cerkvi.  

Gospod daj ji večni pokoj,  
in večna luč naj ji sveti; 
naj počiva v miru, amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

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 
 

»Jaz sem dobri pastir!«  (Jn 10,11) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir 
da svoje življenje za ovce. Tisti pa, 
ki je najemnik in ne pastir in ovce 
niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko 
vidi, da prihaja volk, in volk jih 
pograbi in razkropi. Je pač najemnik 
in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri 
pastir in poznam svoje in moje 
poznajo mene, kakor Oče pozna 
mene in jaz poznam Očeta. Svoje 
življenje dam za ovce. Imam še 
druge ovce, ki niso iz tega hleva. 
Tudi tiste moram pripeljati in 
poslušale bodo moj glas in bo ena 
čreda, en pastir.« 
Podoba Kristusa Dobrega pastirja je 
osvojila srca kristjanov. Z njo je 
Kristus vstopil v svet umetnosti. 
Najstarejše podobe, ki jih najdemo v 
katakombah in na sarkofagih, ga 
predstavljajo v pastirskem oblačilu in 
z izgubljeno ovco okoli ramen. Če 
hočemo razumeti pomen, ki ga ima v  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetem pismu pripoved o pastirju, se 
moramo opreti na zgodovino. Izrael 
je bil na začetku nomadsko pastirsko 
ljudstvo. Današnji puščavski beduini 
nam nakazujejo, kakšno je bilo nekoč 
življenje izraelskih plemen. Med 
pastirjem in čredo se razvije skoraj 
oseben odnos, ko dneve in dneve 
preživijo skupaj na samotnih krajih, 
kjer ne srečaš žive duše. Pastir 
sčasoma spozna vsako ovco posebej 
in ovca prepozna in razlikuje med 
mnogimi glas pastirja, ki se pogosto 
pogovarja s svojimi ovcami.  
 
 
 
 
 
 
 
Prav zato je današnja nedelja 
povezana tudi z molitvijo za nove 
duhovne poklice. Dobri Pastir – naš 
Gospod Jezus je tista idealna podoba 
po kateri naj bi hrepenel vsak 
duhovnik, redovnik in misijonar. 
Molimo za vse, ki jih Bog kliče na to 
zahtevno pot življenja, kakor za 
tiste, ki so že na tej poti.   
                              R. Cantalamessa 

 

Leto XII., 
štev. 130, 
4. vel. 
nedelja; 
29.4.2012  

 

Nedelja Dobrega Pastirja   

 Leto XII., 
 štev. 130, 
4. vel. 
nedelja; 

 29.4.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ali Bog res obstaja? 
 
Mož je vstopil v brivnico, da bi se 
ostrigel in si pristrigel brado. Ko je 
brivec pričel z delom, sta se zatopila 
v pogovor. Pogovarjala sta se o 
mnogih stvareh in različnih temah. 
Ko sta se slučajno dotaknila teme o 
Bogu, je brivec dejal: "Ne verjamem, 
da Bog obstaja."  "Zakaj tako praviš?", 
je vprašal gost. "Hja, moraš le stopiti 
ven na ulico in sprevidiš, da Bog v 
resnici ne obstaja. 
Povej mi, če bi Bog obstajal, ali bi 
bilo toliko bolnih ljudi? Ali bi bilo 
toliko zapuščenih otrok? Če bi Bog 
obstajal, ne bi bilo niti trpljenja niti 
bolečine. Ne zmorem si predstavljati 
ljubečega Boga, ki bi dopuščal vse 
to." 
 
Mož je za trenutek pomislil, a ni 
odgovoril, ker se ni hotel prerekati. 
Brivec je opravil delo, mož pa je 
zapustil brivnico.  Takoj, ko je 
zapustil brivnico, je na ulici opazil 
človeka z dolgimi, lepljivimi, 
umazanimi lasmi in zanemarjeno 

brado. Izgledal je umazan in 
neurejen. Mož se je obrnil in ponovno 
vstopil v brivnico in rekel brivcu: 
"Veste kaj, brivci ne obstajajo." 
"Kako lahko to praviš?", je vprašal 
presenečeni brivec. "Tukaj sem in 
brivec sem. In pravkar sem te 
postrigel!" "Ne!", je zaklical gost. 
"Brivci ne obstajajo, kajti če bi, ne bi 
bilo nobenih ljudi z umazanimi 
dolgimi lasmi in neurejeno brado, kot 
je tisti človek tam zunaj."  
 
 

Danes je svetovni dan 
molitve za nove duhovne 
poklice 

 
 

Poklici so dar Božje ljubezni. Tako 
je papež naslovil svojo poslanico ob 
letošnjem svetovnem dnevu molitve 
za duhovne poklice, ki ga 
zaznamujemo na nedeljo Dobrega 
Pastirja.  
 
Benedikt XVI. poudarja, da vsak 
poklic vznikne na Božjo pobudo. 
 
Sveti oče ob 49. svetovnem dnevu 
molitve za duhovne poklice vabi k 
razmišljanju o Božji ljubezni. Bog, ki 
je ljubezen, je vir vsakega popolnega 
daru, piše. Kot dodaja, vsak poklic 
vznikne na njegovo pobudo in je 
torej dar njegove ljubezni. Benedikt 
XVI. tudi spominja, da Božja ljubezen 
ostane za vedno in ne izgine niti v 
najtežjih razmerah, zato ji moramo 
po njegovem odpreti svoje življenje. 
Papež je prepričan, da se na 
darovanjski podlagi ter v odprtosti za 

Božjo ljubezen in kot njen sad 
rojevajo in rastejo vsi poklici. 
Zajemajoč iz tega studenca je po 
njegovem mnenju mogoče živeti tudi 
ljubezen do bližnjega. 
 
Benedikt XVI. v poslanici opozarja na 
dva izraza ljubezni: do Boga in do 
bližnjega. Kot poudarja, izhajata iz 
istega Božjega vira. Posebej močno 
in s čistostjo srca jih morajo, tako 
sveti oče, živeti tisti, ki so se odločili 
stopiti na pot razločevanja 
duhovniškega in redovniškega 
poklica. O ljubezni do Boga papež 
pravi, da je "spodbuda za odgovor na 
klic k posebni posvetitvi Gospodu 
prek duhovniškega posvečenja ali 
izpovedi evangeljskih svetov". In 
ljubezen do bližnjega? Po njegovih 
besedah gre za odločilno pobudo, "ki 
duhovnika ali posvečeno osebo 
spremeni v spodbujevalca občestva 
med ljudmi in sejalca upanja". 
 
Škofe, duhovnike, diakone, redovnike 
in redovnice, katehiste ter pastoralne 
delavce je sveti oče v poslanici 
spodbudil, naj pozorno prisluhnejo 
vsem, ki opažajo znamenja poklica v 
duhovništvo ali v posebno posvetitev. 
Kot dodaja, je naloga pastorale na 
tem področju ponuditi smernice, 
katerih osrednje sestavine so redno 
branje Svetega pisma, molitev in 
evharistija. Benedikt XVI. poudarja 
tudi pomembno vlogo krajevnih 
Cerkva, ki naj mladim nudijo modro 
in trdno duhovno spremljanje. 
 
Vir: Urad za stike z javnostjo pri 
SŠK 
 

Naša oznanila 
 
� Danes obhajamo Nedeljo 
Dobrega Pastirja, ko še posebej 
molimo za nove duhovne poklice in 
svetost poklicanih.  
� Danes se prisrčno zahvalimo 
gospodu Romanu Maierju, 
upokojenemu duhovniku, ki je 
danes med nami namesto našega 
domačega gospoda župnika, ki je 
danes z našimi mladimi v župniji Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah, kjer prosi 
za duhovno in materialno pomoč za 
nadaljevanje gradnje naše nove 
cerkve. Gospod Roman, vedno 
dobrodošli med nami! 
� Pred nami je prvi četrtek, petek 
in sobota z ustaljenimi pobožnostmi. 
Prihodnja nedelja je prva v 
mesecu, ko se še posebej zahvalimo 
za vaše darove za nadaljevanje 
gradnje naše nove cerkve, Bog vam 
povrni!  
� Pred nami je mesec maj in z 
njim šmarnična pobožnost, ki bo 
kadar ni sv. maše med tednom v 
Domu krajanov in ko bodo sv. maše -
konec tedna v naši novi cerkvi. 
Osrednji lik letošnjih šmarnic bo bl. 
škof A.M.Slomšek. Otroci boste zato 
vsak dan zbirali posebne sličice, ki 
bodo, če jih boste zbrali vseh 31 
sestavile neko podobo. Vsak petek 
bodo  šmarnice tudi pri Črnčičevem 
križu v Počehovi in sicer eno uro 
pred večerno sv. mašo, to se pravi 
ob 18h. Prisrčno vabljeni! 
 
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
200 EUR; Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za vašo pomoč! 
 


