
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beseda o Besedi 

V središču evangeljskega odlomka 
jutrišnjega praznika apostolov sv. 
Petra in Pavla je slovesna 
Kristusova beseda: »Ti si Peter in 
na tej skali bom sezidal svojo 
Cerkev.« Koliko stvari je v 
preprostem izrazu »moja 
Cerkev«! Predvsem to, da Jezus 
pravi v ednini »moja« Cerkev, ne 
reče »moje« Cerkve. Jezus si je 
zamislil in je hotel eno samo 
Cerkev, eno zedinjeno Cerkev. Ni 
prišel, da bi ustanovil mnoţico 
neodvisnih cerkva ali še slabše, da 
bi le-te med seboj tekmovale ali 
pa se celo med seboj borile. 
Ţivimo v času, ko – hvala Bogu – 
razdeljenosti med cerkvami ne 
sprejemamo več z resignacijo, 
ampak kot pohujšanje in greh, ki 
ga je treba preseči. S takim 
stanjem se ne moremo sprijazniti. 
Današnji praznik nam ponuja 
priloţnost, da na poti do edinosti 
naredimo korak naprej. Evangelij 
govori o izročitvi ključev Petru.  

 

 

 

 

 

 
Na tem je katoliška Cerkev vedno 
utemeljevala papeško avtoriteto 
za vso Cerkev. Poskušajmo si 
priklicati v spomin nekatere 
bistvene stvari problema. V 
trenutku, ko je Jezus prvič srečal 
Simona, mu je spremenil ime, 
rekoč: »Ti si Simon, Janezov sin. 
Imenoval se boš Kefa« (Jn 1,42). 
(Kefa dobesedno ne pomeni 
Peter, ampak skala.) Jezus je 
imel torej od samega začetka 
natančen načrt s tem učencem. 
Po vstajenju je Jezus v resnici 
podelil Petru primat, ki mu ga je 
dotlej le obljubljal, ko mu je 
trikrat rekel: »Pasi moje ovce« 
(Jn 21,15 sl.). Ţe evangeliji, še 
jasneje pa Apostolska dela nam 
kaţejo Petra v izvrševanju 
avtoritete, ki mu jo je zaupal 
Kristus. Navadno on povzame 
besedo; nanj se sklicujejo drugi.  
Njegova vloga nekoga, ki ima 
besedo za vso Cerkev, je 
nedvomno opazna v vsej Novi 
zavezi.                                            
                         R. Cantalamessa 
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  Svetnika tedna –  
  Sv. Peter in Pavel 
 
PETER je bil rojen v ribiški vasi 
Betsajda na severovzhodni obali 
Genezareškega jezera. Oče Jona 
mu je dal ime Simon. Iz Betsajde 
se je priţenil v Kafamaum na 
nasprotni strani jezera. Tam je 
opravljal ribiški poklic skupaj s 
svojim bratom Andrejem. Prav on 
ga je privedel k Jezusu, ki mu je 
dejal: »Ti si Simon, Jonov sin, 
imenoval se boš Kefa.« Ta 
aramejska beseda pomeni 'skala', 
po latinsko 'petra' odtod Peter. 
Peter je bil vihravega značaja in 
Jezus ga je posebej vzgajal. Po 
milosti nadnaravne vere je 
izpovedal: »Ti si Kristus, sin 
ţivega Boga«, na kar je slišal 
odgovor: »Ti si Peter (Skala) in na 
to skalo bom sezidal svojo Cerkev 
... Dal ti bom ključe nebeškega 
kraljestva.« S temi besedami ga 
je postavil za svojega namestnika 
na zemlji. Zaradi 'ključev', o 
katerih govori Jezus, apostola 
Petra upodabljajo s ključi v rokah 
in mu pravijo 'nebeški ključar'. Ob 
Jezusovem trpljenju se je slabo 
izkazal. Trojno zatajitev pa je 
popravil s trojno izpovedjo 
ljubezni po Gospodovem 
vstajenju. Po Jezusovem 
vnebohodu Peter nastopa kot 
voditelj apostolov in mlade 
Cerkve. Nekaj časa je bil škof v 
mestu Antiohiji, okoli leta 42 pa 
je odšel v Rim. Od tam je 

vernikom v Mali Aziji poslal dve 
pismi. Oznanjevanje je zapečatil 
z mučeništvom leta 67: med 
Neronovim preganjanjem je bil 
kriţan z glavo navzdol. Na kraju 
njegovega mučeništva je dal 
cesar Konstantin leta 350 
postaviti veliko baziliko.  

Sedanja, ki je znana po vsem 
svetu, je bila zgrajena v letih 
1506–1526. Pod njenim glavnim 
oltarjem je grob Apostola, čigar 
nasledniki so papeţi rimski škofje.  

Za svojega zavetnika so si sv. 
Petra izbrali kamnarji, zidarji, 
ribiči, čolnarji, kovači in drugi 
obrtniki. Njegovo ime je nosilo 
nad 500 svetnikov. Ime Peter je 
med najbolj razširjenimi pri nas, 
ţenska oblika Petra pa ni tako 
pogosta. 

Apostol narodov PAVEL se je 
rodil okoli leta 10 po Kristusu v 
Tarzu, glavnem mestu rimske 
province Kilikije na jugovzhodnem 
delu Male Azije. Po rodu je bil 
Jud, po očetu pa je podedoval 
rimsko drţavljanstvo. Po pravilu, 
da se mora vsak učenec judovske 
postave naučiti še kakšne 
praktične obrti, se je mladi Savel, 
kakor mu je bilo ime, naučil 
izdelovati šotore, tako da se je 
kasneje kot oznanjevalec 
evangelija preţivljal z delom 
lastnih rok. Pri dvajsetih letih je 
prišel v tempeljsko šolo v 
Jeruzalem. Gorel je za Mojzesovo 



postavo in zato je preganjal 
Jezusove učence, ki je niso 
izpolnjevali.  

Pred Damaskom ga je Jezus 
poklical za svojega apostola. Iz 
preganjalca Savla se je spremenil 
v navdušenega oznanjevalca 
evangelija. O njegovem delovanju 
poroča evangelist Luka v 
svetopisemski knjigi Apostolska 
dela zgodovini prve Cerkve. Pavel 
je obhodil velik del rimske 
drţave. Povsod je ustanavljal 
cerkvene občine in jih pozne je 
spodbujal s pismi. Ohranjenih je 
14 Pavlovih pisem, ki so po 
vsebini in obsegu za štirimi 
evangeliji najpomembnejši del 
Svetega pisma nove zaveze. 
Odlomke njegovih pisem redno 
beremo pri bogosluţju. Umrl je 
mučeniške smrti v Rimu za časa 
cesarja Nerona najbrţ leta 67 
hkrati z apostolom Petrom. Kot 
rimski drţavljan je bil obglavljen.  

Apostola Pavla upodabljajo z 
brado (filozof), s knjigo (pisatelj) 
in z mečem (boţja beseda pa tudi 
orodje njegovega mučeništva). 
Največkrat je njegov kip na 
oltarjih skupaj s kipom sv. Petra. 
Zaradi njegovega tkalskega 
poklica se mu priporočajo tkalci, 
vrvarji, izdelovalci preprog, 
pletarji in sedlarji (ker je ob 
spreobrnitvi padel s konja). Imeni 
Pavel in Pavla sta pri nas precej 
pogosti. 

 Naša oznanila 
 
 Pred nami je prvi četrtek, 
petek,  sobota in nedelja v 
mesecu. Na prvi petek bo g. 
ţupnik obiskal in obhajal starejše 
na domu.   
 
Bog povrni na prvo nedeljo v 
mesecu za vaše darove.  
 
 Včeraj 27.6.2015 je bil v 
mariborski stolnici v duhovnika 
posvečen g. Marjan Ristič, doma 
iz župnije Slovenske Konjice. 
Prisrčno mu čestitamo in voščimo 
obilo Boţjega blagoslova na 
njegovi duhovniški poti. Obenem 
molimo za nove duhovne poklice 
in svetost poklicanih v naši 
ţupniji, naši nadškofiji in vsej 
Cerkvi na Slovenskem! 
 
 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 
  
 Kot ste videli smo v dnevih 
pred nadškofovim obiskom naše 
ţupnije izvedli kar nekaj 
obrtniških del – pleskarska in 
električarska dela. Vse to je 



povezano z velikimi stroški, zato 
hvala za vaše darove! 
 
 Kot ste brali v Družini, ima 
naš prijatelj, pionir in idejni 
snovalec ter začetnik naše 
mlade župnije p. Evgen Ketiš 
biserni duhovniški  jubilej. 
Ponovitev svoje biserne sv. 
maše bo obhajal jutri 29. junija 
2015 ob 11.30, v Baziliki Matere 
Usmiljenja v Mariboru. Lepo 
vabljeni na slovesnot! 
 
Prisrčno mu čestitamo in voščimo 
obilo Božjega blagoslova na 
njegovi zemeljski poti.  
 
 
 

  Sv. maše pred nami 
 

 

 
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 
 
PONEDELJEK, 29.6.,  
Peter in Pavel, apostola; 
19.00 + Elizabeta Goričan,  
+ starši in Franc Lorber 
 
TOREK, 30.6.,  
Prvi mučenci rimske Cerkve;  
19.00 + p. Albin Černenšek 

(darovala družina Bračko Golob) 
 

   

SREDA, 1.7., 
Estera, svetopisemska žena ; 
19.00 + Andrej Nikitenko 
 
ČETRTEK, 2.7., prvi v mesecu, 
Ptujskogorska Mati Božja;  

  19.00 – za nove duhovne poklice 
 
PETEK, 3.7., prvi v mesecu,  
Tomaž, apostol;  
19.00 – v priprošnjo za blagolsov 
 
SOBOTA, 4.7., prva v mesecu,  
Uroš, škof 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
              naše ţupnije 
 
 
14. NEDELJA MED LETOM, 5.7., 
prva v mesecu,  Ciril in Metod, 
slovanska apostola, sozavetnika 
Evrope, Nedelja Slovencev po 
svetu; 
09.00 + Silvo Bezjak 
 
 
 
 
 

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. 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

