
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 

»Kaj spite!«              (Lk  22,46) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
 

Dragi bratje in sestre! 
 
Velikonočni praznik v katerega smo 
vstopili je pomlad Cerkve. Pomlad, ki 
prehiteva pomlad v naravi, ki nas je 
letos presenetila z obilno sneţno 
odejo. Narava človeka vedno usmerja 
v najgloblje človekove zakonitosti, 
med katere vsekakor najbolj spadajo 
naši medsebojni odnosi, ki nas 
najgloblje zaznamujejo in oblikujejo. 
Vstali Zveličar nas tako vedno znova 
prehiteva s svojo ljubeznijo, mirom in 
odpuščanjem. Prava pomlad v našem 
ţivljenju se namreč ne začne v 
naravi, ampak v naših medsebojnih 
odnosih. Ljubezen, odpuščanje, mir, 
zvestoba, spoštovanje, sočutje, vse 
to so drţe, ki v nas krepijo duhovno 
pomlad, veselje in ţivljenjsko radost. 
K tej duhovni pomladi je poklican 
vsak kristjan in vsa Cerkev na 
Slovenskem, katere del je tudi naša 
mlada ţupnija Maribor – Košaki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V letošnjem letu obhajamo 15. 
obletnico ustanovitve naše ţupnije 
(ustanovljena je bila 15. 8.1998). 
Letnica ni velika (na Slovenskem 
obstaja kar nekaj ţupnij, ki imajo tudi 
več kot 800 letno zgodovino), a prav 
zato je še posebej v tem letu naš 
pogled usmerjen v prihodnost. 
Prihodnost, ki je v krščanskem pogledu 
polna izzivov in priloţnosti za dobra 
dela. Ena večjih priloţnosti je vsekakor 
dokončati gradnjo naše nove ţupnijske 
cerkve. Veliko smo od leta 2008, kar se 
je gradnja začela ţe postorili, veliko, 
veliko dela nas še čaka. Zavedajmo se, 
da je tudi gradnja naše cerkve za 
vsakega, ki jo pomaga graditi, osebni 
kamenček, ki ga bo sam vzidal v 
gradnjo mostu, ki ga po nekoč popeljal 
v nebeško kraljestvo.  
Bog vam povrni in vas vse blagoslovi!     

                             Igor Novak, župr. 

Leto XIV., 
št. 179, 
Velika   
noč; 

31.3.2013  

 

    Velikonočni praznik 2013  

 Leto XII., 
 št. 179, 
Velika   
noč; 

 31.3.2013 



Na kratko o zgodovini  
naše župnije 

 

Ţupnija bl. škofa Antona Martina 
Slomška – Maribor Košaki, je bila 
ustanovljena 15. avgusta 1998. Ob 
svojem drugem pastoralnem obisku v 
Sloveniji je sedaj ţe boţji sluţabnik 
papeţ Janez Pavel II., 19.9.1999, ko 
je prištel škofa Antona Martina 
Slomška k blaţenim, blagoslovil tudi 
temeljni kamen za našo novo 
ţupnijsko cerkev bl. A. M. Slomška v 
Košakih. 
Naša ţupnija je tako temeljni kamen 
za cerkev od tedaj imela, ni pa še 
imela cerkve. Zanjo smo se trudili 
več kot 10 let. V tem času smo gradili 
vsa temeljna ţupnijska telesa, 
ustanavljali in gradili ţupnijsko 
občestvo – vse to pod vodstvom 
prvega ţupnika, frančiškana 
blagopokojnega p. Francija Pivca, ki 
je 29. oktobra 2008, po dolgotrajni 
bolezni umrl. 
Poleti leta 2008 smo začeli z gradnjo 
nove cerkve, kakor si jo je zamislil 
mariborski arhitekt Ivo Goropevšek. 
Na nedeljo Jezusa Kristusa Kralja 
Vesoljstva, je ob 9.30 na gradbišču 
naše nove ţupnijske cerkve v Košakih 
nad Vinagovo stiskalnico najprej 
nadškof metropolit Kramberger 
blagoslovil gradbišče in dela na njem, 
ter vgradil temeljni kamen. 
V pastoralnem letu 2008/2009 je 
našo ţupnijo vodil frančiškan  p. Joţe 
Urbanija OFM. S 1. avgustom 2009 so 
bratje frančiškani po 11. letih našo 
novo ţupnijo predali v pastoralno 
oskrbo Nadškofiji Maribor.  
 

V letu 2009/2010 smo z gradnjo 
cerkve zaradi postopnega propada 
slovenskega gradbeništva nadaljevali 
v lastni reţiji. Ena prvih stvari je 
bila, da smo zasteklili zvonik in tako 
kor za pevce zaščitili pred vdorom 
vode. V letu 2010/2011 smo v 
ţupnijskem domu zazidali predelne 
stene, naredili električno instalacijo, 
naredili notranje omete, v glavnem 
zgradili fasado, v grobem uredili 
zunanjost in parkirišče pred 
ţupnijskim domom. V letu 2011/2012 
smo naredili še krovska dela (obrobe 
na strehi) in pobelili zvonik ter 
nekatere druge nezaščitene površine. 
V letu 2013/2014 smo se ţe lotili 
zaključnih del v ţupnijski pisarni in 
upamo, da bomo v letošnjem letu 
dokončali še detajle na zunanjosti 
cerkve (fasada, cokli…) oz. storili 
bomo lahko le to, kar bomo finančno 
zmogli. Ker vemo, da je Nadškofija 
Maribor ţe nekaj let in tudi najbrţ še 
bo nekaj let, finančno v slabi 
kondiciji, moramo računati na lastne 
moči.  Iz tega torej sledi, da bo 
cerkev zares naša, nihče nam je ne 
bo podaril, kar je za nas ţupljane 
velik, a ne nemogoč izziv. Če bomo 
stopili skupaj, kot smo ţe, potem 
bomo zmogli storiti to kar je na prvi 
pogled nemogoče.     
 
Ob vsem naštetem ţelimo še 
zapisati, da ima vsaka ţupnija v 
Sloveniji svoje pastoralno ozemlje. 
K naši ţupniji spadajo sledeče ulice 
oz. naselja: Blatnikova,  Breznikova, 
Čebelarska, Dolnja Počehova, 
Kletarska, Košaški dol, Kozinova, 
Krčevinska, Leona Zalaznika, Na 
prehodu, Ob potoku, Ob preši, Pekel, 
Počehova, Počehovska, Pod hribom, 



Pod vinogradi, Praprotnikova – štev. 
43, Smrekarjeva, Stiplovškova, Stolni 
vrh – razen št. 20 in 20a, Šentiljska c. 
– od št. 15 dalje, Šubičeva, Ul. Josipa 
Priola, Ul. Nad mestom, Ul. Ob hitri 
cesti, Ul. Toša Primoţiča, Ul. 
Šantlovih, V klancu, V zavoju, Zgornji 
Košaki.  
 
Ker pa zaradi našega ţupnijskega 
zavetnika bl. škofa Antona Martina 
Slomška naša cerkev ni samo 
ţupnijska, ampak postopno postaja 
tudi romarska, je pri nas dobrodošel 
prav vsak človek, ki dobro v srcu 
misli! 
 
 

Naša oznanila  
  

 Danes na Velikonočni praznik iz 
srca voščimo vsem veselo Alelujo! 
Naj nas Vstali Kristus vodi po poti 
našega ţivljenja. Obenem se 
zahvalimo vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali pri prazničnem bogosluţju, 
ministrantom, pevcem, godbi na 
pihala »Neuvirtovi Štajerci«, KUD-u 
Nedeljska šola, krasilcem, 
čistilcem. Velika zahvala ekipi 
Radia Maribor g. Stanetu Kocutarju 
in g. Tonetu Petelinšku s sodelavci 
za neposredni prenos pozne sv. maše 
po valovih Radia Maribor. Tako smo 
omogočili sodelovanje pri prazničnem 
bogosluţju tudi bolnim in ostarelim, 
ki k sv. maši niso mogli priti. Bog vam 
vsem povrni!  
 
 Pred nami je prvi četrtek, petek 
sobota in nedelja z ustaljenimi 
poboţnostmi. Na prvi petek bo g. 
ţupnik obiskal starejše na domu.    

 V soboto bomo začeli obhajati 
poboţnost petih prvih sobot, ki jo 
zelo priporočajo tudi naši škofje kot 
pobudo Zdruţenja posvečenih 
Jezusovemu in Marijinemu Srcu za 
temeljito pripravo na 
obnovitev izročitve Mariji 15. 
avgusta 2013, ki je obenem tudi 
datum 15. letnice obstoja naše 
ţupnije. Za omenjeno poboţnost je 
potrebno izpolniti pet pogojev:  
1. Na prvo soboto, ali ţe več dni 
prej, se spovemo svojih grehov.  
2. V posvečujoči milosti prejmemo 
zadostilno (spravno) sveto obhajilo, 
ki je osrednje dejanje pri obhajanju 
prvih sobot. Kdor ne more v cerkev, 
npr. bolniki, se lahko spove in 
prejme sveto obhajilo tam, kjer 
prebiva; obhajilo mu lahko prinese 
izredni delivec. 
3. Zmolimo en del roţnega venca. 
4. Poleg tega petnajst minut delamo 
druţbo Marijinemu brezmadeţnemu 
Srcu s premišljevanjem ene ali več 
skrivnosti roţnega venca. Molimo in 
premišljujemo lahko doma. 
5. Vse štiri omenjene pogoje izvršimo 
z namenom zadoščevanja (sprave) 
Jezusovemu in Marijinemu 
brezmadeţnemu Srcu." 
 
 V tednu, ki je pred nami bodo sv. 
maše: najprej jutri slovesna sv. maša 
Velikonočnega ponedeljka ob 9.30 in 
nato sv. maše vsak večer ob 19h. 
Vabljeni!  
 
 Jutri verouka za prvo triado 
devetletke ne bo, v petek je verouk 
kakor običajno, enako velja tudi za 
birmanske skupine v soboto.  
 
 



 Sv. maše so v cerkvi   
 
VELIKA NOČ, 31.3.; 
7.00 + Ivan Golob (7. obl smrti -   

          darovala druţina Bračko) 
   9.30 + Vinko Kamenšek in + starši   
           Vidovič ter + bratje in sestre 
 

VELIKONOČNI PONEDELJEK, 1.4., 
Ljuba in Irena, mučenki; 
9.30 + nečak Srečko Zorec  
            (2. obl. smrti); 
           + Marija Zdolšek  
 
TOREK v velikonočni osmini, 2.4.,  
Marija egiptovska, spokornica; 
19.00 – po namenu I.N. 
 
SREDA v velikonočni osmini, 3.4., 
Rihard, škof; 
19.00 – po namenu I.N. 
 
ČETRTEK, prvi v mesecu, 4.4. 
Benedikt Niger, redovnik; 
19.00 – po namenu I.N. 

 
PETEK, prvi v mesecu, 5.4.  
Vincencij, duhovnik; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše  
            ţupnije 

 
SOBOTA, prva v mesecu, 6.4. 
Ida, redovnica; 
19.00  + starši Mihael st. in Terezija 
Kozole  (darovala druţina Kozole) 
 
2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA, 
NEDELJA BOŢJEGA USMILJENJA; 
Janez Krstni de la Salle, 
duhovnik, redovni ustanovitelj 
9.30  + Ana Knupleţ;  
         + starši Rojko (obl. smrti) 

 

 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 

 
 

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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
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