
 Sv. maše so v novi cerkvi  
 
11. NEDELJA MED LETOM, 17.6., 
Terezija, redovnica; 
9.30 + Jože Kaučič in + p. Franci 
Pivec OFM 
 
PETEK, 22.6., 
Tomaž More, mučenec; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 23.6.,  
Edeltruda, opatinja; 
19.00 + Jože Kaučič in + p. Franci 
Pivec OFM 
 
 
12. NEDELJA MED LETOM, 24.6., 
Rojstvo Janeza Krstnika; 
9.30 + Jože Čeh; 
        za žive in rajne v družini Banko 
 
PONEDELJEK, 25.6., 
Viljem, opat, 
Dan državnosti – državni praznik;  
19.00 – za sina Damjana 
 
PETEK, 29.6., 
Peter in Pavel, apostola; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 30.6.,  
Prvi mučenci rimske Cerkve; 
19.00 - za hčer Darjo z družino  
 
 
NEDELJA, 1.7., 
Estera, svetopisemska žena; 
9.30 + Martin in Antonija Kustec 
 
 

 Misel  tedna  
 

PONIŽNOST 
Vsak človek naj bo v strahu, 

ves svet naj trepeče 
in nebo naj se raduje, 

kadar je na oltarju 
v duhovnikovih rokah Kristus, Sin živega 

Boga. O čudovita visokost 
in pretresljiva ljubeznivost! 

O vzvišena ponižnost! O ponižna 
vzvišenost, da se Gospod vesoljstva, 

Bog in Božji Sin tako poniža, 
da se zaradi našega zveličanja 

skrije pod neznatnim koščkom kruha! 
Poglejte, bratje, ponižnost Boga 
in izlijte pred njim svoja srca; 

ponižajte se tudi vi, 
da vas bo povišal. 

Ponižajte se pod močno Božjo roko, da 
vas ob svojem času poviša. 

Nič naj torej od svojega ne pridržite 
sebi,da vas popolnoma sprejme On, 

ki se vam vsega daje. 
(Sv. Frančišek Asiški) 

 

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 
 
 »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo? 
Takšno je kot gorčíčno zrno, …« (Mr 
4,30-31). 
 

Beseda o Božji besedi 
 
V prvem berilu nam prerok Ezekiel 
slikovito prikaže kako Gospod poniža 
visoko drevo in poviša nizko. »Na Izraelov 
gorski vrh jo bom zasádil, pognala bo 
veje in obrodila sad, postala bo 
veličastna cedra. Pod njo bodo prebivale 
vsakovrstne ptice, vse krilate živali bodo 
prebivale v senci njenih vej« (Ezk 17,23).  
In dalje pravi, da je Gospod posúšil 
zeleno drevo in dal, da je suho pognalo 
(Prim. Ezk 17,24). Gospod nas povišuje 
kadar smo majhni, preprosti, slabotni in 
nam daje blagoslov in življenje, da 
obrodimo sadove.   
 
Apostol Pavel nam v drugem berilu 
usmeri pogled v večnost, v naš nebeški 
dom. Pravi, da smo zdaj zdoma in daleč 
od Gospoda, ampak smo kljub temu 
vedno pogumni (Prim. 2 Kor 5,6). 
»Vendar smo pogumni in zadovoljni s 
tem, da se bomo izselili iz telesa in se 
priselili h Gospodu. Zato si tudi 
prizadevamo, da bi mu bili všeč« (2 Kor 
5,8-9). Naše življenje naj bo zato hoja v  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
veri, hoja za Kristusom in prizadevajmo 
si,da smo Kristusovi! Kajti »vsi se bomo 
namreč morali prikazati pred Kristusovim 
sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo 
za to, kar je v zemeljskem življenju 
delal, dobro ali slabo« (2 Kor 5,10).  
 
V današnjem evangeliju Jezus v priliki 
spregovori o Božjem kraljestvu. In pravi, 
da je takšno kot gorčično zrno (Prim. Mr 
4, 31). Gorčično zrno je izredno drobno, 
pa vendar iz njega zraste drevo. In to 
gorčično zrno smo mi, ki se zbiramo v 
Božje kraljestvo. Večkrat imamo 
občutek, da smo majhno (»gorčično«) 
občestvo, ampak bistvo ni v velikosti, 
temveč v vsebini.  
Vsebini, ki je živa, ki ljubi in se daruje za 
brate in sestre. Tudi naša vera je na 
začetku kot drobno zrno, ki se vseje v 
zemljo in potem začne rasti. Vera je 
skrivnostna kal življenja v zrnu. Življenje 
pa spremljajo tudi ovire in tako je 
osebna vera na preizkušnji.  
Vendar se v skrivnosti moči vere 
nemogoče spreminja v mogoče, strah v 
ljubezen in obup v odrešujoče upanje. 
Tako naj naše občestvo in osebna vera 
vsakega, iz majhnega zrna zraste, da bo 
večje od vseh zelišč in naredi velike 
veje, tako da morejo ptice neba gnezditi 
v njegovi senci (Prim. Mr 4,32). 
                                         Vladka Arnuš 
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Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZLIČEN POGLED  
 
Vsak človek gleda na življenje 
drugače. Recimo, da trije gledajo isto 
drevo. Prvi bo videl kubične metre 
dragocenega lesa. Drugi bo videl 
vozove drv za kurjavo, ki bodo celo 
zimo ogrevale hišo celi družini. Tretji 
pa bo videl v drevesu umetnino, ki jo 
je Bog naklonil ljudem kot izraz svoje 
ljubezni in moči. Njegova vrednost 
nima nič opraviti z vrednostjo denarja 
ali drv. Vrednote, za katere živimo, so 
odločilne, kaj bomo videli v življenju,  
in bistrijo naš notranji pogled. 
 
KAM SO ŠLE MOJE PRIDIGE?  
 
Po smrti nekega duhovnika so odkrili 
njegove pridige. Bile so vzorno zbrane 
in zvezane v lep sveženj. Na vrhu je 
pisalo: "Kam se je zgubil vpliv vseh teh 
pridig, ki sem jih teden za tednom s 
trudom pripravljal?"  
Spodaj je duhovnik z velikimi črkami 
napisal: KONEC JE Z NJIMI!  
Na drugi strani svežnja pa je bilo 
zapisano: "Kje so lanskoletni sončni 
vzhodi? Prešli so v sadeže, v žito in 
zelenjavo. Postali so sadeži, žito in 
zelenjava, da so nahranili ljudi.  
In kje so lanske deževne kapljice?  
Seveda so jih ljudje pozabili, toda 
osvežile so zemljo in opravile 

pomembno nalogo ter njihov 
blagodejni vpliv ostaja. Podobno je z 
mojimi pridigami. Postale so del 
življenja ljudi in pomagale so jim, da 
so postali plemenitejši, bolj podobni 
Kristusu in okrepljeni za nebesa." 
 
KAJ ČLOVEK SLIŠI? 
  
Kmet se je odpravil v mesto. Na zelo 
prometni ulici se je nenadoma ustavil 
in prijatelju, ki je bil z njim, dejal: 
"Slišiš, kako poje čriček?" Prijatelj ga je 
začudeno vprašal: "Kako lahko slišiš 
črička sredi vsega tega hrupa?"  
"Slišim ga, ker so moja ušesa uglašena 
na njegovo pesem," je odgovoril.  
Še bolj je napel ušesa in šel za glasom 
ter našel črička na skalni polici okna. 
Prijatelj ni mogel verjeti svojim očem. 
Kmetu pa se je zdelo vse to čisto 
samoumevno. Da bi to dokazal, je vzel 
iz žepa nekaj kovancev in jih vrgel na 
tla. Ko so mimoidoči zaslišali žvenket 
denarja, so zaustavili korak. "No, 
vidiš?" je vprašal kmet. "Ti ljudje ne 
morejo slišati petje črička, vsi pa lahko 
slišijo žvenket denarja. Ljudje slišijo 
tisto, na kar so uglašena njihova ušesa, 
ne slišijo pa nič drugega."  
Francoski filozof Voltaire je dejal: 
"Naravno je priznati navzočnost Boga, 
takoj ko človek odpre oko za to." Mnogi 
gledajo, pa ne vidijo ničesar, 
poslušajo, pa ne slišijo.  
Biti moramo "uglašeni", da bomo slišali 
Boga. 
 

Naša oznanila 
 
� V ponedeljek 11. 6. 2012 ob 18h 
bo smo imeli v Domu krajanov še 
zadnje redno srečanje ŽPS v tem 
pastoralnem letu. Načrtovali smo 

pastoralno in gradbeno delo v naši 
župniji.    
 
� Romanje v Črenšovce smo 
premaknili na soboto 30. junija. 
Prestavili smo ga v upanju, da ga 
bomo vendarle izpeljali, zato se po 
sv. maši prijavite v zakristiji. 
Vsebina romanja ostaja 
nespremenjena in sicer:  
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.   
 
� Še teden dni nas loči do konca 
šolskega in veroučnega leta. Slovesni 
zaključek veroučnega leta bo v 
nedeljo 24. junija pri sv. maši ob 
9.30, po sv. maši bodo naši 
veroučenci prejeli tudi spričevala. 
Z zaključkom veroučnega leta pa je 
povezano tudi posebno lepo in 
prisrčno dogajanje, ki se imenuje 
oratorij. Oratorij je poseben 

program za otroke in mlade, ki ga 
bomo letos v naši župniji izvajali že 
drugič zapored. Trajal bo od petka 
22.6. do ponedeljka 25. 6. v Domu 
Krajanov z naslovom »Pazi čas!« 
Otroci bodo tako v okviru oratorija 
ustvarjali v različnih ustvarjalnih 
delavnicah, se udejstvovali v 
različnih športnih dejavnostih, se 
igrali, prepevali in molili, zadnji 
dan oratorija bomo šli skupaj tudi 
na izlet. Program bo vodil g. župnik 
skupaj z našimi animatorji. K 
programu so povabljeni vsi naši 
veroučenci, ki naj s seboj pripeljejo 
tudi svoje prijatelje, naj se programa 
udeležijo, četudi morda ne 
obiskujejo verouka. Prispevek za 
udeležbo v programu oratorija je 10 
eur. Na oratorij se prijavite v 
zakristiji, osebno pri g. župniku, 
animatorkama Saši in Ani, ali pa kar 
pri verouku. Dobrodošli!  
 
���� V nedeljo, ki je pred nami, bomo 
imeli pri sv. maši prav posebne 
goste, ki se jih že zelo veselimo. 
Gre za člane duhovnega gibanja 
Vera in luč, ki so starši in otroci z 
motnjami v duševnem razvoju. 
Gibanje deluje na mednarodni ravni 
že 40 let, v Mariboru pa imamo dve 
skupini in sicer skupino Maribor-sv. 
Magdalena in Maribor-stolnica. Pri sv. 
maši bodo tudi sodelovali, po sv. 
maši pa smo povabljeni, da z njimi še 
poklepetamo. Zato naprošamo 
gospodinje, da v nedeljo prinesete 
pecivo. Bog vam povrni! 
�   Nabirka pretekle nedelje je         
              bila: 510 eur; 

Bog vam povrni, iskreno vas 
prosimo za vašo pomoč! 


