
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beseda o Besedi 

Prisluhnimo nekaterim Jezusovim 
besedam iz današnjega 
evangelija: »In govoril je: Z 
Boţjim kraljestvom je kakor s 
človekom, ki vrţe seme v zemljo. 
Spi in vstaja, ponoči in podnevi, 
seme pa klije in raste, da sam ne 
ve kako. Zemlja sama od sebe 
poraja najprej bilko, nato klas in 
končno ţito v klasu. Ko pa sad 
dozori, hitro zamahne s srpom, 
kajti prišla je ţetev.« Ciklus zrna 
pozna tri faze: setev, rast in 
žetev. Vse te tri faze so 
omenjene v priliki, ki smo jo 
poslušali in govori o Božjem 
kraljestvu. Na eno od postnih 
nedelj smo komentirali odlomek 
iz evangelija, kjer nam Jezus 
spregovori o zrnu, ki pade v 
zemljo in umre, da bi prineslo 
sad. Na neki način smo se enkrat 
že ukvarjali s setvijo in z rastjo. 
Ustavimo se ob tretji fazi, pri 
žetvi. Ta tudi ustreza sedanjemu 
letnemu  

 

 

 

 

 

 
času. »Junija vzemi srp v roke,« 
pregovorno pravijo kmetje. Kaj 
na duhovnem področju pomeni 
žetev, nam pove Jezus sam, ko 
komentira priliko o pšenici in 
ljuljki: »Ţetev je konec sveta … 
Sin človekov bo poslal svoje 
angele in pobrali bodo iz 
njegovega kraljestva vse, kar je v 
spotiko, in tiste, ki ravnajo 
nepostavno. Vrgli jih bodo v 
ognjeno peč … Takrat bodo 
pravični svetili kakor sonce v 
kraljestvu svojega Očeta« (Mt 
13,39–43). 

Žetev torej pomeni sklepno 
dejanje zgodovine, vesoljno 
sodbo. Bogoslužje današnje 
nedelje usmerja naše 
razmišljanje prav v to smer. V 
drugem berilu namreč poslušamo 
odlomek iz sv. Pavla, ki pravi: 
»Vsi se bomo namreč morali 
pojaviti pred Kristusovim sodnim 
stolom, da bo vsak prejel plačilo 
za to, kar je v zemeljskem 
ţivljenju delal, dobro ali slabo.« 
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Ideja o poslednji sodbi 
podzavestno vzbuja v nas misel na 
strah, stisko, resnost. Pesem 
»Dies irae, dies illa: Strašen dan 
bo dan plačila … Kolik strah bo 
svet obdajal, ko bo vseh sodnik 
prihajal, k ostri sodbi človek 
vstajal!« Tudi Michelangelo v 
svoji slavni Poslednji sodbi v 
Sikstinski kapeli vidi sodbo v tej 
strogi perspektivi. Osredotočil se 
je na trenutek, ko Kristus reče 
zavrženim: »Proč izpred mene, 
prekleti!« Ob pogledu nanj nas 
veliko bolj prevzame tisto, kar se 
dogaja spodaj, v peklu, kot pa 
zgoraj, med blaženimi. 

Toda vse to je zelo enostransko. 
Najpomembnejša stvar sodbe ni: 
»Proč izpred mene, prekleti!«, 
ampak: »Pridite, blagoslovljeni!« 
Resničnost poslednje sodbe je v 
spodbudo, ne pa zato, da bi nas 
strašila. »Takrat bodo pravični 
svetili kakor sonce v kraljestvu 
svojega Očeta,« nam je rekel 
Jezus. Sama podoba žetve, kot 
tudi vzporedna podoba trgatve, 
ne namiguje na žalost in strah, 
ampak nasprotno, na veselje in 
praznik. Mi bomo tokrat v vsakem 
primeru sledili tej pozitivni smeri. 
Morda se nam bo celo uspelo 
spraviti s to versko resnico in bo v 
nas zagorela kakor bakla. 

 
                         R. Cantalamessa 

Program dogodkov v naši 
župniji za obdobje  

od maja do oktobra 2015: 

 13.6.2015: župnijsko 

romanje na Brezje,  

ogled Radovljice, nato večernice 

na Slomškovi Ponikvi 

 20.6.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami 

 18.7.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami 

 29.7. do 1.8.2015: 

medžupnijsko romanje v 

MeĎugorje  

(skupno romanje ţupnij 

Maribor-Košaki  

in Šentilj  

v Slovenskih goricah) 

 14.8.2015: ob 18h 

župnijsko romanje na Ptujsko 

goro 

 15.8.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami  

 19.9.2015: ob 19h 

zahvalna sv. maša s 

procesijo z lučkami ob 16. 

obletnici Slomškove 

kanonizacije  

(naslova »blaženi«) 

 24.9.2015: ob 19h 

slovesna sv. maša ob godu  

našega župnijskega 

zavetnika, bl. škofa Antona 

Martina Slomška 



 27.9.2015: ob 9h 

Slomškova nedelja – 

župnijski praznik 

 5. do 9.10.2015: 

medžupnijsko romanje v 

Lurd (skupno romanje 

ţupnij Maribor-Košaki 

in Šentilj  

v Slovenskih goricah) 

 Naša oznanila 
 
 Včeraj smo imeli zelo lepo 
romanje na Brezje, v Radovljico 
in na Slomškovo Ponikvo. Hvala 
vsem, ki ste se ga udeležili.  
 
 V programskem lističu, ki ste 
ga dobili po pošti sta omenjeni 
še dve romanji, in sicer v 
MeĎugorje in Lurd. Cena 
romanja v MeĎugorje je 150 eur, 
v Lurd pa 399 eur. Prijave za obe 
romanji se zbirajo na tel. št.: 041 
459 749. Natančnejši spored in 
program obeh romanj bo 
objavljen v najkrajšem možnem 
času. Prijave se zbirajo do 
zapolnitve mest, zato pohitite! 
 
 V sredo 17.6.2015 ob 8.30h 
bomo imeli v naši Slomškovi 
cerkvi posebne goste. Prišli bodo 
namreč duhovniki treh dekanij in 
sicer dekanije Maribor, Jarenina 
in Lipnica. Najprej si bodo 
ogledali našo novo cerkev, nato 
bodo pri nas imeli zajtrk. Pot 
bodo nadaljevali proti Slovenskim 

goricam, kjer bodo v cerkvi 
Marije Snežne imeli sv. mašo. Po 
kosilu si bodo ogledali še cerkev 
Sv. Ane v Slovenskih goricah. 
Sledi ogled vinske kleti Dveri Pax 
in sklep srečanja v župnijski 
cerkvi Marije Vnebovzete v 
Jarenini. Hvala vsem, ki boste 
pripravili cerkev za ta lep obisk 
naših prijateljev, posebno hvala 
tistim, ki boste poskrbeli za 
zajtrk.  
 
 V sredo 18. junija ob 20h bo na 
prostoru pred mariborsko stolnico 
kakor lani tudi letos koncert 
»Pod zvezdami«. Organizira ga 
Glasbeno Baletna šola zavoda 
Antona Martina Slomška Maribor.   
 
 V petek 19.6. praznujeta svoj 
rojstni dan naša draga pastirja, 
spoštovani gospod nadškof 
metropolit Alojzij Cvikl, ki ima 
letos svoj 60. rojstni dan in naš 
g. župnik Igor Novak, ki 
praznuje svoj 35. rojstni dan. 
Obema iz srca voščimo vse 
dobro!     
 
 V soboto 20. junija 2015 bo 
našo župnijo prvič doslej obiskal 
novi mariborski nadškof 
metropolit msgr. mag. Alojzij 
Cvikl. Ob 19h bo daroval 
večerno sv. mašo, nato 
procesijo z lučkami. Po sv. maši 
se bo srečal z Župnijskim 
pastoralnim svetom. Zelo lepo 
bo, če se te sv. maše in srečanja 



z nadškofom metropolitom 
udeležimo v čim večjem številu. 
Povabite tudi prijatelje in 
znance, nadškofov obisk bo za 
našo mlado župnijo zgodovinski 
dogodek! 
 
 V nedeljo 21. junija bomo 
imeli zahvalno sv. mašo ob 
koncu veroučnega leta. Po sv. 
maši bodo otroci prejeli veroučna 
spričevala. Vabljeni! 
 
 V sredo 24. junija na 
predvečer dneva državnosti bomo 
imeli ob 19h sv. mašo za 
domovino. Nato bo koncert Tima 
Ribiča s kulturnim domovinskim 
programom, prisrčno vabljeni! 
 
  

  Sv. maše pred nami 
 

 

 
11. NEDELJA MED LETOM, 
14.6., Valerij in Rufin, 
mučenca;  
09.00 + iz družine Valh, Krajnc   
            in Burkelc 
 
  

  PONEDELJEK, 15.6.,  
Vid, mučenec; 
19.00 – v zahvalo 
 
TOREK, 16.6.,  
Tihon, škof;  
19.00 + Angela Merčnik in  

             Alojz Dvoršak 
 

 

SREDA, 17.6., 
Rajner, samotar; 
19.00 + p. Albin Černenšek 
(darovala druţina Golob Bračko) 
 
ČETRTEK, 18.6.,  
Marko in Marcelijan, mučenca;  

  19.00 + župljani in dobrotniki   
              naše župnije 
 
PETEK, 19.6.,  
Nazarij, prvi koprski škof;  
19.00 + Milan Sternad (osmina) 
 
SOBOTA, 20.6.,  
Adalbert, škof 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Alojzija Poš - osmina 
(nadškofova slovesna sv. maša - 
somaševanje, nato procesija z 
lučkami)  
 
 
 

12. NEDELJA MED LETOM, 
21.6., Alojzij Gonzaga, 
redovnik; 
09.00 + Franc in Frančiška Kožuh 

 
 
 

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:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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