
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beseda o Besedi 

Evangelij današnje nedelje govori 
o pomiritvi viharja. Nekega 
večera je Jezus po napornem 
dnevu stopil v čoln in rekel 
apostolom, naj se prepeljejo na 
drugo stran. Izčrpan je zaspal na 
krmi, medtem pa je nastal velik 
vihar, da je vodo metalo v čoln 
tako, da ga je skoraj zalilo 
(Galilejsko jezero ni veliko, znano 
pa je po nenadnih nevihtah, ki se 
razbesnijo zaradi posebne 
geografske lege okoliškega 
hribovja).  Zaskrbljeni apostoli 
prebudijo Jezusa in mu kličejo: 
»Učitelj, ti ni mar, da smo 
izgubljeni?« Ko se je Jezus 
prebudil, je ukazal morju: 
»Utihni! Molči!« Veter je ponehal 
in nastala je globoka tišina. 
Potem pa jim je rekel: »Kaj ste 
strahopetni? Ali še nimate vere?« 
Tukaj se ustavimo. V čem je bilo 
pomanjkanje vere pri apostolih? 
Ne toliko v tem, da niso verovali 
v Jezusovo moč, kot v dejstvu, 
da so dvomili o njegovi ljubezni. 

 

 

 

 

 

 
Spraševali so se, ali Jezus zares 
skrbi zanje, za njihovo ţivljenje 
in varnost: »Učitelj, ti ni mar, da 
smo izgubljeni?« Vsi vemo, kako 
strašen je očitek ljubljenemu 
človeku: »Zame ti sploh ni mar!« 
In kakšno hudo krivdo mu s tem 
naprtimo. S tem smo ustvarili 
razdaljo, izkopali prepad 
nezaupanja med seboj in drugim. 
Z izrečenim vprašanjem so 
apostoli postavili pod vprašaj prav 
to Jezusovo sposobnost in 
hotenje, da bi poskrbel zanje, ki 
so mu zaupani; pod vprašaj so 
postavili njegovo nesebičnost in 
njegovo skrb za druge; torej tisto, 
kar je najbolj opazno v njegovem 
ţivljenju in je ena njegovih 
najlepših potez. Nekoč se je 
Jezus primerjal z dobrim 
pastirjem, ki se spoprime z 
volkom, da bi zaščitil svojo čredo 
(prim. Jn 10,11 sl.). V trenutku, 
ko so vojaki prišli v Getsemani, da 
bi ga prijeli, je bila njegova edina 
skrb namenjena učencem: »Če 
torej mene iščete, pustite te, naj 
odidejo.«            R. Cantalamessa 
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Program dogodkov v naši 
župniji za obdobje  
do oktobra 2015: 

 18.7.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami 

 29.7. do 1.8.2015: 

medţupnijsko romanje v 

MeĎugorje  

(skupno romanje župnij 

Maribor-Košaki  

in Šentilj  

v Slovenskih goricah) 

 14.8.2015: ob 18h 

ţupnijsko 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 »blaţeni«) 

 24.9.2015: ob 19h 

slovesna sv. maša ob godu  

našega ţupnijskega 

zavetnika, bl. škofa Antona 

Martina Slomška 

 27.9.2015: ob 9h 

Slomškova nedelja – 

ţupnijski praznik 

 5. do 9.10.2015: 

medţupnijsko romanje v 

Lurd (skupno romanje 

župnij Maribor-Košaki 

in Šentilj  

v Slovenskih goricah) 

 Svetnik tedna – sv. Alojzij 
 
Alojzij Gonzaga (1568 – 1591) se 
je rodil v severni Italiji na gradu 
Castiglione kot prvorojenec in 
naslednik mejnega grofa don 
Ferrante Gonzaga. Vzgajali so ga 
na dvoru velikega vojvoda 
Francesca de Medici v Firencah. 
To mesto je Alojzij označil kot 
zibelko svojega duhovnega 
ţivljenja. Devetleten je pred 
podobo Matere boţje v cerkvi 
servitov naredil zaobljubo čistosti 
za vse ţivljenje. Alojzij je bil 
otrok milosti. Ţe kot deček se je 
znal premagovati in se pokoriti. 
Na vprašanje, zakaj se tako 
pokori, je zapisal v svoj dnevnik: 
»Nebeški stebri so se v naših dneh 
zamajali in se zrušili. Kdo mi 
more biti porok, da bom jaz 
vztrajal? Svet je v današnjih dneh 
globoko zagazil v hudobijo. Kdo 
naj tolaţi jezo Najvišjega?« Na 
španskem kraljevem dvoru, kjer 
je nekaj let bivala vsa druţina 
Gonzaga, se je Alojzij čedalje 
bolj posvečal premišljevalni 
molitvi. Petnajstleten je bil ţe 
trdno prepričan, da ga Bog kliče v 
Druţbo Jezusovo. 
Svoja namero je razodel najprej 
materi, nato še očetu. Ta pa je 



hotel sinu pregnati take 
»neumne« misli. Skupaj z bratom 
Rudolfom je poslal Alojzija na 
severnoitalijanske kneţje dvore – 
k slavnostnim sprejemom, 
pojedinam, zabavam in viteškim 
dvorom – v trdni veri, da bo ta 
Alojzija »spametovalo«. Alojzij je 
ta sprevidel in povsod stopal v 
stik z redovniki DJ. Po vrnitvi na 
Gastiglione je grof vprašal sina: 
»Kako pa misliš sedaj glede 
poklica?«. »Tako kot prej«, je 
odgovoril Alojzij. Nato je oče 
pošiljal k sinu vplivne cerkvene 
moţe, naj bi Alojzija pregovorili. 
Brez uspeha. Nazadnje je oče 
zrohnel nad sinom in mu očital 
brezsrčnost do druţine. Alojzij se 
je do krvi bičal. Končno je 
pogumno stopil pred očeta in mu 
rekel: »Oče, storite z menoj, kar 
hočete. Samo povem vam: mene 
kliče Bog v Druţbo Jezusovo in če 
se temu klicu ustavljate, ravnate 
zoper boţjo voljo.« To je zaleglo. 
Oče je sina blagoslovil. Alojzij se 
je z veseljem odpovedal pravicam 
prvorojenstva v korist brata 
Rudolfa in leta 1585 vstopil v 
noviciat v Rimu. Z vztrajnim 
premagovanjem slabih nagnjenj 
in z ljubeznijo do poniţanj se je 
povzpel do nepretrgane zveze z 
Bogom. Ponavljal je geslo: “Proč 
od posvetnih časti!« Njegova 
duhovnost je bila preţeta z 
mislijo na sluţbo bliţnjemu ter na 
pomoč revnim in trpečim in se je 

poglabljala zlasti pod duhovnim 
vodstvom sv. Roberta Bellarmina. 
V letu 1591, ko je v Rimu 
razsajala kuga, je Alojzij prosil 
predstojnike, naj mu dovolijo 
streči bolnikom. Nekoč je videl na 
cesti leţati okuţenega bolnika, si 
ga zadel na rame in ga odnesel v 
bolnišnico, kjer je pomagal pri 
streţbi. Ves bolan in izčrpan je 
prišel domov in 21. junija 1591 
kot ţrtev ljubezni do bliţnjega 
izročil svojo dušo Stvarniku. Star 
je bil 23 let in v četrtem letniku 
bogoslovja, tik pred mašniškim 
posvečenjem. Papeţ Benedikt 
XIII. ga je leta 1726 skupaj s 
Stanislavom Kostko razglasil za 
svetnika in tri leta nato za 
zavetnika mladine. Za takega ga 
je potrdil tudi papeţ Pij XI., Pavel 
VI. pa je večkrat povedal, da je 
kot mlad fant prav v cerkvi sv. 
Alojzija začutil poklic za 
duhovnika. 
 

 Naša oznanila 
 
 Bog povrni vsem, ki ste včeraj 
kakorkoli pomagali, da je 
slovesnost, ki jo je vodil naš novi 
mariborski nadškof metropolit 
Alojzij Cvikl, tako lepo uspela. Po 
sv. maši se vsi zberemo še v 
atriju, kjer še čaka pecivo in 
pijača, vabljeni!  
 
 Danes, v  nedeljo 21. junija 
smo imeli zahvalno sv. mašo ob 
koncu veroučnega leta. Po sv. 



maši bodo otroci v atriju prejeli 
veroučna spričevala. Z današnjo 
nedeljo se začenjajo veroučne 
počitnice! 
 
 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! 
 
 Od torka 30.6. do četrtka 
2.7.2015 bomo v naši župniji 
imeli kakor vsako leto poseben 
program za otroke z naslovom 
»Intenzivne pevske vaje.« K 
njim so najprej vabljeni otroci, ki 
ţe pojejo v našem otroškem 
pevskem zborčku pa tudi drugi, ki 
imajo veselje do petja. Prijavite 
se čim prej na tel.: 040 693 320 
– Ana Celcer 
  

  Sv. maše pred nami 
 

 

 
12. NEDELJA MED LETOM, 
21.6., Alojzij Gonzaga, 
redovnik; 
09.00 + Franc in Frančiška Koţuh 
 
PONEDELJEK, 22.6.,  
Pavlin iz Nole. škof; 
19.00 + Ivana Škofič – 4. mesece 
(darovala vnukinja Suzana) 
 
TOREK, 23.6.,  
Edeltruda, opatinja;  
19.00 + p. Albin Černenšek    

   

 
SREDA, 24.6., 
Rojstvo Janeza Krstnika ; 
19.00 + Milan Sternad 
 
ČETRTEK, 25.6.,  
DAN DRŽAVNOSTI, 
Doroteja, mati, mistikinja;  

  19.00 + Marija Lorbek (osmina) 
 
PETEK, 26.6.,  
Stojan, škof;  
19.00 + p. Albin Černenšek  
(darovala družina Bračko Golob) 
 
SOBOTA, 27.6.,  
Ema Krška, kneginja 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
              naše ţupnije 
 
13. NEDELJA MED LETOM, 
28.6., Ireny Lyonski, škof in , 
mučenec;  
09.00 + starši Štrakl, + Ivana 
Kozar roj. Štrakl im njen moţ 
Lovrenc in sin Janko 
 
 
 
 

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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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