
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nadškofovo voščilo 

 
»Veselo veliko noč!« Tako se 
pozdravljamo za velikonočni 
praznik. Ta pozdrav je del naše 
tradicije in ga ponavljamo, ne da 
bi sploh prodrli v srčiko tega 
pozdrava. Vzhodni kristjani se 
pozdravljajo: »Gospod je vstal!« 
in drugi odgovarja: »Zares je 
vstal« Tako na vzhodu, kot na 
zahodu, si lahko postavimo 
vprašanje, zakaj še vedno, po več 
kot 2000 letih, tako slovesno 
obhajamo ta praznik?  
Vedno znova odkrivamo Jezusovo 
Vstajenje, ki je prehod iz smrti v 
ţivljenje. Ta prehod ni samo nek 
zgodovinski dogodek, ampak je 
začetek nečesa novega, kar se 
nikoli ne bo končalo. Velika noč 
nam razodeva dobroto in 
usmiljenje Boga, ki prinaša 
odrešenje. To pomeni, da človeku 
omogoča, da se lahko osvobodi 
vezi slabega, v katere se je 
zapletel in zaţivi drugačno, lepše 
in polnejše ţivljenje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sv. Avguštin je ţe v 4. stoletju 
zapisal: »Vera kristjanov je 
Kristusovo vstajenje, kajti Bog je 
Jezusa pred vsemi 'potrdil tako', 
da ga je obudil od mrtvih!« Velika 
noč je prepoznavanje in 
praznovanje Jezusovega 
zmagoslavja nad smrtjo. Kdor 
vanj veruje postaja soudeleţen te 
zmage. To se dogaja ţe tu na 
zemlji.  
Vsakemu, ki njega sprejme za pot 
svojega ţivljenja omogoča, da iz 
duhovne smrti vstane v novo 
lepše, polnejše in človeka vredno 
ţivljenje. To je ţivljenje nad 
katerim smrt nima več moči. 
Velika noč daje smisel našemu 
ţivljenju, kot pravi apostol 
Pavel:: »Če smo z njim umrli, 
bomo z njim tudi ţiveli (2Tim 2, 
11)! Tako je velika noč edina, ki 
nam lahko osvetli tudi teţke 
trenutke ţivljenja, ko se srečamo 
s trpljenjem in smrtjo. Tudi v teh 
trenutkih k nam prihaja vstali 
Gospod z velikonočnim 
pozdravom: »Mir vam bodi!«  
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Dragi verniki in vsi ljudje dobe 
volje, ţelim vam lepe in doţivete 
praznike, naj se tudi v vaših srcih 
utrdi vera, da je »Kristus, naše 
veselje, vstal in ţivi!« Naj ta 
novica vaša srca napolni z 
veseljem in upanjem! 

msgr. Alojzij Cvikl DJ 
mariborski nadškof metropolit 

 
Velikonočnemu voščilu našega 

mariborskega nadškofa se 
pridružujemo tudi Vaši duhovniki:  

Igor I. Novak, dekan 
prof. dr. Maksimiljan Matjaž,  

duhovni pomočnik 
Roman Maier, župnik v pokoju  

 
 

Veliki teden 

Veliki četrtek – Praviloma pri 
dopoldanskih sv. mašah škofje 
ordinariji v stolnicah običajno 
blagoslovijo bolniško in krstno 
olje ter posvetijo sv. krizmo. Olja 
se uporabljajo pri podeljevanju 
zakramentov bolniškega 
maziljenja, krsta, birme in 
mašniškega posvečenja. Duhovniki 
pri tej sv. maši tudi obnovijo 
duhovniške obljube. Na veliki 
četrtek zvečer 
kristjani praznujemo postavitev 
dveh zakramentov, zakramenta 
evharistije in mašniškega 
posvečenja. Jezus nam je pri 
zadnji večerji z učenci svoje telo 
in svojo kri izročil v jed in pijačo, 

poleg tega pa je postavil tudi 
zapoved medsebojne ljubezni. V 
znamenje tega je učencem umil 
noge. 
 
Veliki petek -  Na veliki petek je 
poleg pepelnične srede, s katero 
začenjamo postni čas, strogi post. 
Veliki petek je edini dan v 
cerkvenem letu, ko ne obhajamo 
sv. maše. Ta dan se spominjamo 
Kristusovega trpljenja in smrti na 
kriţu, posebej z molitvijo 
štirinajstih postaj kriţevega pota 
in obredi velikega petka, med 
katerimi pomemben del 
zavzemajo slovesne prošnje za 
vse potrebe in čaščenje kriţa.  
 
Velika sobota - Na veliko soboto 
zgodaj zjutraj duhovnik blagoslovi 
velikonočni ogenj in vodo, s 
katerima verniki blagoslovijo 
svoje domove. Na veliko soboto je 
tudi  blagoslov velikonočnih jedi. 
Sobota je dan celodnevnega 
čaščenja Jezusa v Boţjem grobu, 
kamor je bil prenesen na veliki 
petek. Velikonočno praznovanje 
začnemo zvečer s slovesnim 
bogosluţjem, pri katerem imata 
poseben pomen hvalnica 
velikonočni sveči, ki predstavlja 
vstalega Kristusa in krstno 
bogosluţje oziroma obnovitev 
krstnih obljub. Pri sv. maši 
beremo večje število 
svetopisemskih besedil, ki imajo 
globok pomen za odrešenjsko 
zgodovino.  



Velika noč - Ta dan se 
spominjamo največjega čudeţa in 
temelja naše vere, ki je vstajenje 
Jezusa Kristusa od mrtvih. 
Skrivnost vstajenja lahko 
razumemo samo v moči vere, ki 
je preseţni Boţji dar. Jezus 
Kristus nas je s svojim trpljenjem 
in smrtjo odrešil, kar pomeni, da 
greh in smrt nimata zadnje in 
dokončne besede v našem 
ţivljenju, ampak nam je Jezus 
odprl pot v večno ţivljenje. Jezus 
je v svojem zemeljskem ţivljenju 
večkrat napovedal svojo smrt in 
vstajenje od mrtvih. Kristjani 
verujemo v Jezusovo vstajenje na 
osnovi pričevanj oseb, ki se jim je 
Jezus prikazal po vstajenju in jim 
z očitnimi znamenji dokazal svojo 
istovetnost. Dva učenca na poti v 
Emavs sta ga npr. prepoznala po 
lomljenju kruha (prim. Lk 24, 13–
35). Po starodavni slovenski 
navadi so po ţupnijah vstajenjske 
procesije z Najsvetejšim. 
 

Velikonočni ponedeljek - Na 

velikonočni ponedeljek ţelimo 
utrditi našo vero v vstalega 
Jezusa tudi na ta način, da veselo 
novico o vstajenju podelimo s 
prijatelji in se skupaj z njimi 
veselimo. 

 

Naša oznanila 
 
 Prisrčna hvala vsem, ki ste 
kakorkoli pomagali pri pripravi in 

izvedbi letošnjega velikonočnega 
praznovanja. Bog povrni! 
 

 Vabimo na tradicionalno 
stanovsko romanje vdov in 
vdovcev, ki bo v sredo 
19.4.2017. Obiskali bomo 
Marijino boţjepotno cerkev v 
Nazarjih. Prijave so zaključene. 
Odhod avtobusa bo v sredo 
19.4.2017 ob 7.15 izpred 
nakupovalnega centra Merkator 
na Pesnici. Dobrodošli! 

 V tem tednu bo verouk potekal 
po običajnem urniku, v 
ponedeljek ga ne bo, ker je dela 
prost dan, v sredo je verouk kot 
običajno.  
 
 

Sv. maše pred nami 
 
VELIKA NOČ, 16.4.,  
Bernardka Lurška, devica ;  
07.00 + Joţe Kaučič  
      in + p. Franci Pivec 
09.00 + Milan Robar 
 
 
PONEDELJEK V VELIKONOČNI 
OSMINI, 17.4.,  
Robert, opat;     
19.00 + Oto Benko (osmina) 
 
TOREK V VELIKONOČNI OSMINI, 
18.4., Evzebij, škof;     
19.00 + Franc Štrakl 



SREDA V VELIKONOČNI 
OSMINI,19.4.,  
Leon IX., papež; 
19.00 + Janez Ajlec  
            (darovala družina  
             Muhič)  
 
ČETRTEK V VELIKONOČNI 
OSMINI,20.4.,  
Teo, misijonar, škof; 
19.00 + Ludvik Lončarič (osmina) 
 
PETEK V VELIKONOČNI OSMINI, 
21.4., Anzelm, škof  
in cerkveni učitelj;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
           naše ţupnije 
 
SOBOTA V VELIKONOČNI OSMINI, 
22.4., Leonid, mučenec; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Marija Lorbek 
 
2. VELIKONOČNA, BELA 
NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA , 9.4., Maksim 
Aleksandrijski, mučenec; 
09.00 + Alojz Lašič in dvojni starši 
 
 

V Bogu je zaspal 
 

Gospod Ludvik Lončarič, 
rojen 15.7.1926 v Sv. Bolfenku 

pri Ptuju, stanujoč v Dolnji 
Počehovi 5, 2211 Pesnica.  
Pogreb je bil v četrtek, 

13.4.2017 ob 14.30  
na pobreškem pokopališču. 

 

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

 
 

Molitev tedna  
 

Raduj se, Kraljica nebeška, 
aleluja, zakaj On,  

ki si ga bila vredna nositi, aleluja, 
je vstal, kakor je rekel, aleluja, 

prosi za nas Boga, aleluja. 
 

Veseli in raduj se,  
Devica Marija, aleluja, 

ker je Gospod res vstal, aleluja. 
 
Molimo. Vsemogočni Bog, z 
vstajenjem svojega Sina Jezusa 
Kristusa si razveselil človeštvo. 
Po priprošnji njegove deviške 
matere Marije naj dosežemo 
veselje večnega življenja. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 
 
 

Izdajatelj 
 

Župnija blaženega škofa A.M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijambkosaki.wordpress.com 

e-pošta:   zupnija.kosaki@gmail.com 
Hvala za Vaše darove za našo cerkev,  
ki jih prosimo nakaţite na  naš TRR: 

SI56 0451 5000 3172 990 

Slomškov glas je uradno ţupnijsko glasilo 
Ţupnije  Maribor–Košaki, izhaja tedensko. 

 

Odgovarja: Igor I. Novak, dekan: 
(00386 41-868-298) 

Oblikovanje: M. Luketič, univ.dipl.inţ.arh. 


