
 Sv. maše so v novi cerkvi  
 
NEDELJA SV. TROJICE, 3.6., 
prva v mesecu, 
Klotilda, kraljica; 
9.30 + Jože Pak (7. obl); 
        -  v zahvalo in v priprošnjo  
 
 
PONEDELJEK, 4.6., 
Peter Kvirinski, redovnik, mučenec; 
19.00  POBOŽNOST VRTNIC  
           V DOMU KRAJANOV 
TOREK, 5.6., 
Bonifacij, škof in mučenec;  
19.00 vrtnice v Domu krajanov 
SREDA, 6.6., 
Gilbert, opat; 
19.00 vrtnice v Domu krajanov 
 
 
ČETRTEK, 7.6., 
SV. REŠNJE TELO IN KRI in 
TELOVSKA PROCESIJA; 
19.00 + Jože Kaučič in + p. Franci   
             Pivec (OFM) 
 
PETEK, 8.6., 
Medard, škof; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 9.6.,  
Rihard, škof; 
19.00 + Rozalija Krajnc 
 
10. NEDELJA MED LETOM, 10.6., 
SLOVESNOST PRVEGA SV. 
OBHAJILA, 
Bogumil Poljski, škof; 
9.30 + Martin in Antonija Kustec; 
       + mož Andrej Repina 

 Misel  tedna  
 
KRUH  
Kruh je na milijone zrn pšenice,  
ki iz moke vzhajajo v potice.  
 
Kruhi so vseh vrst, oblik,  
drobtinice so kruh za ptice.  
 
Kruh ljudem je delo, čas,  
kruh lahko postanem jaz.  
Kdor rad dela za ljudi,  
ta se kakor kruh deli.  
 
Kruh je tudi knjiga, ki jo berem,  
zgodba, ki jo s tabo pišem,  
ali slika, ki jo zate rišem.  
 
Kruh Prijatelj je, ki pravi:  
«Košček mene naj te hrani.« 
 
                                   Danica Šabec 
 

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 
 
 »V njem živimo, se gibljemo  
   in smo.«                      (Apd 17,28). 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Obhajamo praznik Svete Trojice. 
Kakor hitro spregovorimo ime te 
skrivnosti, dobimo vtis, da nas je 
zaneslo v vrtoglave višine, neskončno 
daleč od naše vsakdanje resničnosti, 
zato se morda takoj predamo in se 
odpovemo nadaljnji tekmi. Vendar 
bomo videli, da nam je ta skrivnost 
tako zelo blizu. Živimo potopljeni v 
Sv. Trojico, skriti smo v njej, kakor 
riba v vodi. V njej »živimo, se 
gibljemo in smo« (Apd 17,28). 
Spodbudo za naše razmišljanje nam 
ponuja drugo berilo. V njem nam sv. 
Pavel pravi: 
»Saj niste prejeli duha suženjstva, da 
bi spet zapadli v strah, ampak ste 
prejeli duha posinovljenja, v katerem 
kličemo: 'Aba, Oče!'« 
Sveto pismo nam ponudi družinsko 
podobo, da bi lahko odkrili vez, ki 
nas povezuje s Sv.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trojico: posinovljenje. To resničnost 
človeškega življenja kar dobro 
poznamo. Od nje ne bo težko preiti k 
nekemu drugemu posinovljenju, ki je 
veliko globlje in se tiče nas vseh. 
Odkrili bomo, da smo vsi 
posinovljenci – posvojenci! 
 
Naše posinovljenje je utemeljeno na 
dejstvu, da nas je Jezus Kristus, Božji 
Sin, ki je postal človek, vzel za brate 
in sestre, da nam je dal svojega 
Duha, da nas je pridružil sebi kot ude 
h glavi in naredil eno samo družino. 
 
Poglejte, kaj je torej za nas Sveta 
Trojica: naša družina! Zahvaljujoč 
posinovljenju smo postali »domačini 
pri Bogu«. Posvojenec samodejno 
postane dedič skupaj z naravnimi 
otroki, če jih starši imajo, sicer pa 
sam.  
 
Če dobro pomislimo, je to za 
človeško logiko presenetljivo dejstvo. 
Posvojitelja ga nista rodila, vendar 
podeduje; vse tisto, kar sta v svojem 
življenju ustvarila, mu pripada. Tako 
velja tudi za nas.  

R. Cantalamessa 
 

 

Leto XII., 
štev. 132, 
6. vel. 
nedelja; 
13.5.2012  

 

Nedelja Sv. Trojice 

 Leto XII., 
 štev. 135, 
Nedelja Sv. 
Trojice; 

 3.6.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telovo –  
Sveto Rešnje telo in kri 
  
Ker je evharistična skrivnost, to je 
spomin Gospodove smrti in vstajenja 
(prim. Mr 14), središče vsega 
krščanskega življenja, je kaj naravno 
da se je pojavila težnja, naj jo 
počastijo s posebnim praznikom. 
Res je, da se evharistična skrivnost 
posebno slavi na veliki četrtek zvečer. 
Ker pa je slavljenje povezano z velikim 
petkom, to je s premišljevanjem 
Kristusovega trpljenja in smrti, je 
nemogoče izkazati primerno veselje in 
hvaležnost, da je Bog stalno med nami. 
Potrebno je bilo uvesti poseben praznik 
Svetega Rešnjega telesa. 
 
Telovo - odgovor na krivoverstvo 
Kristjani so že od prvih časov Kristusu 
navzočem v Svetem Rešnjem telesu v 
zvezi z udeleževanjem evharistične 
daritve in v zvezi s prejemanjem 
obhajila izkazovali Božje češčenje. 
Posebno češčenje evharistije zunaj 
maše se je začelo širiti v 11. stoletju. 
Brez dvoma je bilo odgovor 
krivovercem (Berengar), ki so tajili 
Kristusovo resnično in trajno 
navzočnost pod podobo posvečenega 
kruha in vina. Hkrati pa je bilo to tudi 

nekakšno nadomestilo za vse redkejše 
prejemanje obhajila. 
Praznik, ki so ga ponekod uvajali, je bil 
le ena izmed oblik tega 
češčenja. Neposredno pobudo za 
uvedbo tega posebnega praznika je 
dala redovnica Julijana iz Liega na 
osnovi osebnega razodetja v katerem ji 
je Kristus naročil, naj stori vse, da bi 
bil praznik vpeljan. 
Tamkajšnji škof Robert je leta 1246 
odredil obhajanje slovesnega praznika 
v čast Svetemu Rešnjemu telesu, in 
sicer naj bo ta praznik v četrtek v 
osmini praznika Svete Trojice. 
 
Vir: France Oražem; Leto Kristusove 
skrivnosti 85 - 87 
 

Naša oznanila 
 
� Na razpolago je zgodovinska 
povest o Slomšku z naslovom 
»Otrok luči« 5 eur in »Slomškove 
drobtinice« 2,5 eur. Kdor želi knjige 
kupiti, naj jih po maši dvigne v 
zakristiji. 
� Pred nami je slovesnost prvega 
sv. obhajila. V četrtek na praznik 
Sv. Rešnjega Telesa – Telovo, bo sv. 
maša v cerkvi in po njej telovska 
procesija – otroci naj imajo s seboj 
cvetje, ki ga bodo posipali pred 
Najsvetejšim.  
Po procesiji bo srečanje 
prvoobhajancev in staršev. 
V petek ob 9h dopoldan prosimo, da 
bi, kdor le more, pomagal pri 
čiščenju cerkve, da bomo, kolikor 
je le mogoče tudi cerkev pripravili 
na slovesnost prvega sv. obhajila.   
Pred slovesnostjo bomo obhajali 
duhovno tridnevnico: četrtek, petek 

in sobota. Vabljeni prav vsi župljani, 
posebej otroci in starši 
prvoobhajancev, v čim večjem 
številu.  
V petek 8. junija bodo naši 
prvoobhajanci ob 18h prvič 
pristopili k sv. spovedi, kot lahko 
vidite že v naših novi spovednici. 
Ob tej priložnosti se prisrčno 
zahvalimo župniji Maribor Pobrežje, 
ki nam jo je podarila, podjetju AJM 
in g. Janezu Ajlecu, ki nam jo je s 
tovornjakom dostavila in pa seveda 
dvema glavnima mojstroma g. 
Francu Štraklu in g. Karliju 
Mlakarju, ki sta spovednico povsem 
prenovila. Danes ko spovednico 
blagoslavljamo, si želimo, da bi ne 
bila zgolj okras naše cerkve, ampak, 
da bo dobro služila svojemu namenu.       
V ponedeljek, torek in sredo pa se 
bomo vsak večer zbrali ob 19h v 
Domu krajanov, ko bomo obhajali 
pobožnost vrtnic. 
V nedeljo po slovesnosti, bi radi 
vsaj malo pogostili vse, ki bodo 
prišli, zato naprošamo pridne 
gospodinje, da v nedeljo pred sv. 
mašo prinesejo pecivo in ga odložijo 
na pripravljene mize v »atriju« 
župnijskega doma. 
� V petek 8.6.2012 ob 19h bo v 
stolnici koncert znanega srbskega 
pravoslavnega pevskega zbora – Prvo 
beograjsko pevsko društvo pod 
vodstvom dirigentke Svetlane Vilić, 
vabljeni!  
� V ponedeljek 11. 6. 2012 ob 18h 
bo v Domu krajanov še zadnje 
redno srečanje ŽPS v tem 
pastoralnem letu. Vabila in zapisniki 
boste člani ŽPS dvignili prihodnjo 
nedeljo.   

� Kot ste opazili je parkirišče pred 
župniščem že skoraj nared za 
asfaltiranje, ki bo najbrž počakalo še 
nekaj let. Hvala vsem, ki ste pri 
urejanju pomagali, posebej g. Trivu 
Kremplu. Tudi to naj prispeva k 
lepšemu nedeljskemu praznovanju.   
� V soboto 16.6.2012 bomo imeli 
župnijsko romanje v župnijo 
Črenšovci. Romanje bo celodnevno, 
ogledali si bomo več cerkva in župnij 
v Prekmurju. Odrinili bomo ob 8h 
zjutraj iz parkirišča naše nove 
cerkve. Najprej bomo obiskali 
podružno cerkev župnije Črenšovci – 
Gornja Bistrica, kjer bo sv. maša. Po 
sv. maši si bomo ogledali še župnijsko 
cerkev. Nato se bomo ustavili v Veliki 
Polani, kjer bomo obiskali grob 
Danijela Halasa, duhovnika mučenca, 
za katerega poteka postopek za 
beatifikacijo. 
Nato bomo krenili v Odrance, kjer si 
bomo ogledali znamenito župnijsko 
cerkev. Nato bomo krenili v Bogojino, 
kjer si bomo ogledali znamenito 
župnijsko cerkev, ki jo je ustvarjal 
najpomembnejši slovenski arhitekt 
Jožef Plečnik. V Bogojini bo tudi 
kosilo.  
Prispevek za romanje skupaj s 
kosilom je 20 eur.  Želimo, da se 
čimprej prijavite, da tako napolnimo 
ves avtobus, o ceni in bolj 
natančnem programu romanja 
prihodnjič! Vabljeni! 
� Bog vam povrni za vaše darove na 
današnjo prvo nedeljo v mesecu 
juniju. Nabirka pretekle nedelje je  
                bila: 300 eur; 

 
Bog vam povrni, iskreno vas 

prosimo za vašo pomoč! 


