
 Sv. maše v mesecu aprilu    
 so v novi cerkvi  
 
VELIKONOČNI PRAZNIK, 8.4.; 
7.00 + Jožef in Elizabeta Zorman,  
+ sestra Matilda Jeza, + zet Zdenko 
Rožman 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK, 9.4.; 
19.00 + Jože Kaučič in + p. Franci 
Pivec OFM 
 
PETEK  
V VELIKONOČNI OSMINI, 13.4.; 
19.00 + Srečko Zorec (1. obletnica) 
 
SOBOTA  
V VELIKONOČNI OSMINI, 14.4; 
19.00 + Ivan Črnčič 
 
2. VELIKONOČNA NEDELJA - 
NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA,15.4., 
Helena Alzaška, kneginja; 
9.30 + oče Ivan Rantuša (obl.) 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Molitveni kotiček 
 
Gospod, z dobroto nas vabiš.  
Hvala, da nas kličeš  
in nam pomagaš zavedati se  
svojega hitenja.  
 
Pomagaj nam včasih ustaviti se,  
zadihati, gledati,poslušati,  
se srečati s teboj,  
utihniti in te moliti.  
 
Pomagaj nam k bistvenemu:  
da ne bomo tekali za denarjem  
in minljivo srečo,  
ampak neskončno zaupali  
v tvojo ljubezen  
in v tvojo previdnost.  
Tako si bomo preprosto  
vzeli čas za to,  
da bomo živeli. 
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  
 

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 
 

»In videl je in veroval.«   (Jn  20,8) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Dragi bratje in sestre! 
 
Velikonočni praznik, ki ga obhajamo 
vsako leto je vedno drugačen, ker 
smo drugačni mi. Nekdo me je nekoč 
vprašal: »Kako lahko sodeluješ pri sv. 
maši, če pa je vedno isto, a ni to en 
velik dolgčas?« Odgovoril sem mu, da 
ni nikoli isto, ker sem jaz vedno 
drugačen, in razumem danes to, kar 
morda še včeraj nisem razumel. Tako 
je tudi z veličastno vsebino 
Velikonočnega praznika. Kljub temu, 
da vsako leto »isto«, v resnici ni 
nikoli isto, ker se ljudje 
spreminjamo, dozorevamo in smo 
bližje cilju, ki ga ima Bog 
pripravljenega za vse ljudi in to so 
nebesa. Ko ob Veliki noči 
razmišljamo o zmagi Življenja nad 
trpljenjem in smrtjo in se še prej v 
sv. postnem času učimo, da le pot 
trpljenja vodi v novo in večno 
življenje - tega ne moremo dojeti v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hipu, ampak potrebujemo čas in 
življenjsko izkušnjo. Prepričan sem, 
da letošnji Velikonočni praznik v nas 
odzvanja drugače kot je lanski in kot 
bodo vsi tisti, ki nas še čakajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zato vas dragi bratje in sestre vabim, 
da se ustavimo in zadihamo življenje, 
ki ga imamo in je samo eno. Smisel 
krščanskih praznikov je, da bi se v 
srečanju z Bogom in drug z drugim 
okrepili za vsakodnevno življenje, za 
boje in bitke, ki jih prinaša jutrišnji 
dan. Kristus je premagal smrt in nam 
odprl vrata v večno življenje, dal 
nam je večno prihodnost, zato 
nimamo razlogov za pesimizem, 
malodušje in strah pred prihodnostjo.  
Naj Kristusova luč in ljubezen napolni 
naša srca, posebej srca naših 
preizkušanih bratov in sester.  
Vse naj nas Bog še naprej v obilju 
blagoslavlja!          Igor Novak, župr. 
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Velikonočni praznik 2012   
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Velika 
noč; 

 8.4.2012 



Sv. velikonočno tridnevje  
 

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 
križu, posebej z molitvijo štirinajstih 
postaj križevega pota in obredi 
velikega petka, med katerimi 
pomemben del zavzemajo slovesne 
prošnje za vse potrebe in čaščenje 
križa. Med svetopisemskimi besedili 
prebiramo zapis o Jezusovem trpljenju 

in smrti iz Janezovega evangelija 
(prim. Jn 18, 1–19, 42).  
 
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 Božjem grobu, kamor je bil 
prenesen na veliki petek. Velikonočni 
blagoslov jedil ima posebno simboliko.  
Velikonočno praznovanje začnemo 
zvečer s slovesnim bogoslužjem, pri 
katerem imata poseben pomen 
hvalnica velikonočni sveči, ki 
predstavlja vstalega Kristusa in krstno 
bogoslužje 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. Pri 
velikonočnem »žegnu« imajo tudi vse 
sestavine simboličen pomen: 
šunka ali drug kos mesa predstavlja 
Kristusovo telo; hren predstavlja 
žeblje, s katerimi je bil Kristus pribit 
na križ; pirhi simbolizirajo  kaplje 
Kristusove krvi pa tudi vstajenje, 
ponovno stvarjenje in upanje. Jajce 
simbolizira tudi zavetje in varnost; 
potica pa spominja na trnovo krono. 
Jerbas z velikonočnimi dobrotami je 
svojčas k žegnanju nesla najstarejša, 
še neomožena hči. Tudi danes ni 
nobenega razloga, zakaj ne bi tega 
lepega običaja ponovno obudili. 
 
 
 
 

Velika noč – nedelja 
 
Ta dan se spominjamo največjega 
čudeža in temelja naše vere, ki je 
vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. 
Skrivnost vstajenja lahko razumemo 
samo v moči vere, ki je presežni Božji 
dar. Jezus Kristus nas je s svojim 
trpljenjem in smrtjo odrešil, kar 
pomeni, da greh in smrt nimata zadnje 
in dokončne besede v našem življenju, 
ampak nam je Jezus odprl pot v večno 
življenje.  
Jezus je v svojem zemeljskem življenju 
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 
župnijah vstajenjske procesije z 
Najsvetejšim.  
Na velikonočno nedeljo naj bi se 
oblekli v nova oblačila. Če pri hiši ni 
denarja, naj bodo nove vsaj nogavice. 
Od tod tudi izvira navada, da se pri 
obisku svete maše v nedeljo, oblečemo 
v najnovejša (najboljša) oblačila. 
 
Velika noč – jedi 
 
Poleg tradicionalnih in vsem nam 
poznanih jedi na Veliko noč; šunke, 
pirhov, hrena in potice, so tudi druge 
jedi, ki pridejo v poštev za velikonočno 
slavje. Tudi te so postale že 
tradicionalne. Najstarejša slovenska 
velikonočna jed je aleluja. Ta 
velikonočna jed je tudi spomin na 
veliko lakoto, ki je vladala na 
Kranjskem 1529. 

Naša oznanila 
 
� Ob velikonočnem prazniku 
prisrčno voščimo vsem vam dragi 
župljani, naj nas Kristusova zmaga 
nad smrtjo navdihuje v 
vsakodnevnem življenju. 
 
Ob tem velja posebna zahvala vsem 
sodelavcem pri bogoslužju in drugih 
opravilih, ki ste zelo pripomogli k tako 
lepemu in doživetemu obhajanju 
letošnje Velike noči: pevskemu zboru, 
ministrantom, pihalni godbi Neuvirtovi 
Štajerci in gospodu Šnoflu, vsem 
možem in ženam, ki ste kakorkoli 
pomagali pri čiščenju in urejanju vsega 
potrebnega za letošnje praznično 
bogoslužje. Vse to je lep izkaz naše 
gorečnosti in medsebojne povezanosti.  
  
� Jutri je velikonočni ponedeljek, ki 
je tudi dela prost dan. Jutri bomo po 
stari krščanski navadi šli v »Emavs«, to 
se pravi na obiske k sorodnikom in 
prijateljem. Sv. maša bo ob 19h v novi 
cerkvi. Vabljeni! 
 
� Po sv. maši si člani ŽPS v zakristiji 
vzemite vabila na srečanje ŽPS, ki ne 
bo jutri, temveč v torek 10. aprila ob 
18h v Domu krajanov, vabljeni! 
 
� Z današnjo slovesnostjo pa še ni 
konec drugih slovesnosti, ki nas v tem 
pastoralnem letu še čakajo. Najprej bo 
na vrsti slovesnost prvega sv. 
obhajila, ki bo 19. 6.2012 ob 9.30 v 
naši novi cerkvi. Tudi tega dogajanja 
se že prisrčno veselimo.  
 
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
800 EUR; Bog vam povrni, iskreno vas 
prosimo za vašo pomoč! 
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