
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Božja Beseda 
 

 

 »Vstal je, kakor je rekel!« 
                                                       (Mt 28,6) 

                                              
 

Beseda o Besedi 
 

Dragi prijatelji! 
 
Velikonočni praznik je največji 
praznik naše krščanske vere. Ţe 2000 
let odmeva novica o Kristusovem 
vstajenju med ljudmi vsega sveta in 
nas tako opogumlja na poti ţivljenja.  
 
Velikonočni prazniki so tako globoko 
zakoreninjeni v našem narodu, da si 
sploh ne znamo predstavljati kako bi 
bilo brez velikonočnih šeg in 
običajev. Obenem pa je prav, da se 
vedno znova sprašujemo in 
ugotavljamo, kako globoko vero v 
vstajenje so imeli naši predniki. Njim 
velikonočno praznovanje ni bila zgolj 
navada in tradicija. Tudi mi imamo 
vsako leto znova priloţnost, da preko 
vsega zunanjega prodremo v bistvo, v 
temelje velikonočnega oznanila.  
 
In kaj oz. bolje rečeno kdo je ta 
temelj? Osnovno sporočilo 
velikonočnega praznika je v tem da 
je ţivljenje močnejše od smrti,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

upanje večje od brezupa, smisel 
premaguje nesmisel. O, kako 
pomembno sporočilo je to za vsakega 
od nas in za vso slovensko druţbo. 
Vedno bolj imamo namreč občutek, da 
se je med nas prikradlo malodušje, 
nezaupanje, dvom in pesimizem. Kdor 
zares veruje v Vstalega Zveličarja ne 
bo nikoli podlegel takemu negativnemu 
vzdušju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zato vam dragi bratje in sestre, dragi 
prijatelji voščim v tem velikonočnem 
praznovanju, da bi bili ljudje upanja in 
optimizma, veselja in vztrajnosti, da bi 
zaupali Bogu in drug drugemu. 
Kristusovo trpljenje, smrt in vstajenje 
usmerjata naš pogled ne le na Boga, 
ampak tudi na sočloveka. Preizkušnje, 
ki jih tako ali drugače doţivljamo nas 
ne smejo razdeliti, temveč naj bodo 
priloţnost, da bomo med seboj še bolj 
sloţni in bomo drug drugemu z 
veseljem pomagali.  
                Bog vas blagoslovi! 
                               Igor Novak, župr.    
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ZA OTROKE IN MLADE 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

O PRIJATELJSTVU 
 
Vaš prijatelj je odgovor na vaše 
potrebe. Prijatelj je vaše polje, ki ga 
posejete z ljubeznijo in poţanjete s 
hvaleţnostjo. Vaša miza je in vaš 
dom. Kajti lačni prihajate k njemu in 
iščete ga zaradi miru. 
Ko vaš prijatelj razodeva svoje misli, 
se ne bojte reči 2ne«, niti ne 
zadrţite svojega »da«. In ko 
obmolkne, naj vaše srce ne preneha 
poslušati njegovega srca.  
V prijateljstvu se namreč vse misli, 
vse ţelje, vsa pričakovanja porajajo 
in razodevajo z radostjo brez 
hrupnega odobravanja. 
Ko se poslavljate od svojega 
prijatelj, ne ţalujte, kajti to, kar 
imate pri njem najraje, lahko 
postane v njegovi odsotnosti 
jasnejše, tako kot planinec vidi goro 
jasneje iz doline. In edini namen 
prijateljstva naj bo poglabljanje 
duha. Zakaj ljubezen, ki išče poleg 
razodetja svoje skrivnosti še kaj 
drugega, ni ljubezen, marveč razpeta 
mreţa: vanjo pa ulovimo same 
nepomembne reči. 

In kar premorete najboljšega v vas 
samih, naj bo za vašega prijatelja. Če 
mora spoznati vaše oseke, storite, da 
bo spoznal tudi obdobje plime. Kajti 
čemu vam bo prijatelj, če ga iščete le 

zato, da izgubljate čas? Iščite ga vedno 
v času, ko ţivite. V skladnosti vašega 
prijatelja naj bo radost  in sreča. Kajti v 

rosi drobnih stvari najde srce svoje jutro 
in sveţino. 
   
                                    
                  
 
 
      
 
 
 
 
              

VELIKA NOČ JE NAJVEČJI KRŠČANSKI 
PRAZNIK 

 
Poudarki ob velikonočnem tridnevju  

in veliki noči 

 
 

Veliki četrtek 
Pri dopoldanskih sv. mašah škofje 
ordinariji v stolnicah 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. Na 
veliki četrtek se v Cerkvi zahvaljujemo 
tudi za zakrament mašniškega 
posvečenja, ki ga škofje v Cerkvi na 
Slovenskem običajno podeljujejo 
diakonom na praznik sv. Petra in Pavla, 
29. junija. 
 



 
 

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 duhovniki 
blagoslavljajo velikonočni ogenj in vodo, 
s katerima verniki blagoslovijo svoje 
domove. Na velikonočnem ognju 
gospodinje pripravljajo velikonočne 
dobrote. Sobota je dan celodnevnega 
čaščenja Jezusa v Boţjem grobu, kamor 
je bil prenesen na veliki petek. 
Velikonočni blagoslov jedil ima posebno 
simboliko. 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. 
 
Na veliko soboto je tudi  blagoslov 
velikonočnih jedi: 
šunka ali drugi kos mesa predstavlja 
Kristusovo telo, 
hren predstavlja ţeblje, s katerimi je bil 
Kristus pribit na kriţ,  
pirhi v simbolizirajo  kaplje Kristusove 
krvi pa tudi vstajenje, ponovno 
stvarjenje in upanje. Jajce simbolizira 
tudi zavetje in varnost. 
potica pa spominja na trnovo krono. 
          

NAŠA OZNANILA  
  

 
 

 V tednu, ki je pred nami so 
veroučne počitnice, otrokom in 
katehetom ţelimo lep oddih.  
 
 Kakor običajno smo 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 
bogosluţje, najslovesnejša sv. maša v 
cerkvenem letu. Vabimo vas, da s 
seboj prinesete sveče. Prisrčno 
vabljeni! 
 
 V dnevih od 27. do 29. 
aprila 2011 smo na ţupnijskem 
romanju v MeĎugorju; na pot 
krenemo v sredo ob 5h zjutraj; 
namestitev, romanje na hrib Marijinega 
prikazovanja (Crnica), večerja in 
počitek. V četrtek: zajtrk, zjutraj sv. 
maša, kriţev pot na hrib Kriţevac, 
kosilo, prosto,  zvečer obisk kriţa 
Vstalega Zveličarja, večerja, 
počitek. V petek: zajtrk, sv. maša, 
obisk komune, odhod domov.  
Prispevek za romanje je 120 EUR, 
prosimo vas, da se čim prej prijavite 
pri g. Joţetu Kaučiču in mu izročite 
predplačilo 60 EUR. Vabljeni! 
 
 
 Nabirke: 

     Cvetna nedelja: 410 EUR 
Bog vam povrni! 
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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 – poboţnost sv. kriţevega pota 
19.00 – sv. bogosluţje 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 + ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK, 25.4., 
Pot učencev v Emavs 
9.30 + Srečko Javnik 

Molitveni kotiček  
 

Molitev pri uţivanju velikonočnih jedil 
Pred jedjo: 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen. Molimo: Dobri Bog, veseli 
praznujemo praznik vstajenja našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, ki je premagal 
trpljenje in smrt. Prosimo te, blagoslovi 
nas in ta jedila, ki jih bomo sedaj zauţili. 
Naj nam bodo v pomoč, da se tesneje 
poveţemo med seboj in s Teboj. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
Očenaš… Zdrava Marija … Slava Očetu … 
Vzklik: Kristus je vstal. Odgovor: Aleluja, 
aleluja, aleluja. 
  

Po jedi: 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen. Jezus, hvala Ti, da smo skupaj 
zauţili to velikonočno jed. 
Prosimo Te, nakloni hrane tudi tistim, ki 
je nimajo, nam pa pomagaj, da bodo 
naša srca in roke vedno odprte za ljudi v 
stiski. Ostani z nami in vlivaj v naša srca 
velikonočno veselje. Slava Očetu … 
 
 
 

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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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