
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V središču evangeljskega odlomka 
današnjega praznika 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 množico 
neodvisnih cerkva ali še slabše, da 
bi le-te med seboj tekmovale ali 
pa se celo med seboj borile. 
Živimo 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 
priložnost, da na poti do edinosti 
naredimo korak naprej. 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. In 
ta načrt se razodeva prav v 
današnjem evangeliju. V odgovor 
na Petrovo izpoved vere »Jezus 
pa mu je dejal: 'Blagor ti, Simon, 
Jonov sin, kajti tega ti nista 
razodela meso in kri, ampak moj 
Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti 
povem: Ti si Peter in na tej skali 
bom sezidal svojo Cerkev in vrata 
podzemlja je ne bodo premagala. 
Dal ti bom ključe nebeškega 
kraljestva; in kar koli boš zavezal 
na zemlji, bo zavezano v nebesih; 
in kar koli boš razvezal na zemlji, 
bo razvezano v nebesih.« 
Jezus daje torej Cerkvi kot 
občestvu, ki ga vodi Sv. Duh, 
obljubo nepremagljivosti. Ne 
bojmo se torej prihodnosti, še 
posebej ko doživljamo takšne in 
drugačne preizkušnje. Bog svoje 
Cerkve ne bo nikoli zapustil! 
                       R. Cantalamessa 
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 Sv. Peter in Pavel 

Slovesni praznik apostolov Petra 
in Pavla nam predstavlja dva 
moža, ki sta bila po Božjem 
načrtu izbrana, da postavita 
človeški temelj Kristusovi 
Cerkvi. 

Svetega Petra je Kristus določil 
za skalo, na kateri bo zidal svojo 
Cerkev, svetega Pavla pa za 
orodje, ki naj ponese njegovo 
ime med pogane. 

God obeh apostolov so praznovali 
že v 4. stoletju. Najstarejši rimski 
koledar Furija Dionizija Filokala iz 
leta 354 navaja 29. junija praznik 
prvakov apostolov. 

Oba sta isti dan proslavila Kristusa 
v Neronovem času z mučeniško 
smrtjo. Peter je bil križan Pavel 
obglavljen. 

 Na njunih grobovih so v 
stoletjih sezidali prekrasni 
baziliki svetega Petra v 
Vatikanu in svetega Pavla 
zunaj rimskega obzidja, ki 
sta zgovorni priči izredne 
gorečnosti rimskih 
kristjanov za slavo 
krščanskega svetišča. 

Tudi v vzhodni Cerkvi so že v 4. 
stoletju častili sveta apostola 
Petra in Pavla, in sicer 28. 
decembra. 

Čeprav sta bila Peter in Pavel po 
izobrazbi, značaju in osebnosti 
tako različna, sta po Božjih 
načrtih polagala temelje Cerkve. 
Hvalospev tega praznika ju takole 
označuje: 

        Peter je prvi izpovedal vero 
v Kristusa, tvojega Sina, 
        Pavel nam je globine te vere 
osvetlil. 

        Peter je združil v prvo 
Cerkev ostanek izvoljenega 
ljudstva, 
        Pavel pa je kot učitelj 
narodov 
        oznanil evangelij odrešenja 
vsemu svetu. Na različne načine 
sta zbiral eno Kristusovo družino, 
Cerkev. Zato ju krščanski svet 
skupaj proslavlja in ju v nebesih 
druži skupni venec slave. 

Kristusova Cerkev je za vse 
ljudi, za vse čase, za vse 
narode. V njej morejo najti svoj 
dom in svojo dopolnitev vsi 
ljudje. 

 Edini pogoj je zvestoba 
Božji besedi, ljubezni do 
križanega in vstalega 
Gospoda, tistega Gospoda, 
katerega sta vsak dan na 
svoj način ljubila in 
oznanjala v življenju in 
smrti sveti Peter in Pavel. 



Cerkev obhaja 25. januarja še 
praznik spreobrnitve apostola 
Pavla in 22. februarja praznik 
sedež apostola Petra. Praznik nas 
spominja na Petrov prihod v Rim, 
ki je bil zadnje mesto njegovega 
apostolskega delovanja. 

Vir: France Oražem; Leto 
Kristusove skrivnosti 115 - 
116 

Naša oznanila  
 
 Zaključili smo veroučno in 
šolsko leto. Tudi letos bomo v 
naši župniji organizirali počitniški 
oratorij in zaključno romanje 
otrok in staršev naših 
veroučencev – posebej letošnjih 
prvoobhajancev.  
 
Oratorij z naslovom: »Preko 
vode do svobode«, bo v naši 
župniji potekal od srede 2. julija 
do nedelje 6. julija. Delavnice 
bodo vsak dan od 10h dopoldan 
do 16.30h, ko bo vsak dan sv. 
maša. Oratorij bo potekal v domu 
krajanov. V soboto bo celodnevno 
romanje za otroke in starše. V 
nedeljo 6. julija pa bomo pri sv. 
maši s sodelovanjem otrok sklenili 
letošnje oratorijsko dogajanje. Za 
sodelovanje otrok na oratoriju 
prosimo za prostovoljni prispevek. 
Čim prej se prijavite g. župniku!  
Ob koncu sv. maše vzemite 
prijavnico!  
 

 V tednu, ki je pred nami bodo 
sv. maše od srede naprej ob 
16.30 (zaključek dnevnega 
oratorijskega dogajanja), v 
ponedeljek in torek ob 19h, v 
soboto ob 19h.  
Prihodnjo nedeljo 6. 7.2014  bo 
sv. maša ob 9h na prostoru pred 
našo cerkvijo. Vabljeni! 
 
 Pred nami je prvi, četrtek, 
petek in sobota z običajnimi 
pobožnostmi. Na prvi četrtek bo 
g. župnik obiskal ostarele in bolne 
na domovih. V nedeljo se vam 
prisrčno zahvalimo za vaš 
prvonedeljski dar za našo cerkev! 
 
 Danes na slovesni praznik 
apostolov sv. Petra in Pavla 
obhaja naš spoštovani g. 
duhovni pomočnik 25. letnico 
mašniškega posvečenja – 
srebrnomašni jubilej. G. prof. 
dr. Milanu Matjažu prisrčno 
čestitamo in voščimo veliko 
Božjega blagoslova na njegovi 
duhovniški poti. Bog daj, da bi v 
naši župniji deloval še veliko let!  
 
 
 Danes na slovesni praznik 
apostolov Petra in Pavla v naši 
župniji obhajamo Telovsko 
procesijo in še posebej molimo za 
nove duhovne poklice in svetost 
poklicanih. Bog povrni vsem, ki 
ste pomagali, da je današnja 
slovesnost tako lepo uspela.  
 



 Kot vidite, je okolica naše 
cerkve lepo pokošena, hvala 
vsem, ki ste pri tem velikem delu 
svoj čas darovali za našo župnijo! 
  
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
 
Peter in Pavel, apostola, 29.6.; 
09.00 – za 15. in 20. obletnico 
smrti 

 
 
PONEDELJEK, 30.6., 
Oton Bamberški, škof; 
19.00 – za zdravje  
(darovala družina Novak) 

 
TOREK, 1.7.,  
Aron, očak; 
19.00 + Milan Robar 
(darovala družina Arnuš) 

 
 
SREDA,  2.7.,  
Ptujskogorska Mati Božja; 
16.30 – za mladi rod  
 
ČETRTEK, 3.7., prvi v mesecu, 
Tomaž, apostol; 
16.30 – za nove duhovne 
poklice in svetost poklicanih 
 
PETEK, 4.7., prvi v mesecu, 
Urh, škof;  
16.30 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 

 

SOBOTA , 5.7., prva v mesecu 
Ciril in Metod, slovanska 
apostola, sozavetnika Evrope; 
19.00 + Milan Robar 
(darovali člani Župnijskega 
pastoralnega sveta) 
 
14. NEDELJA MED LETOM, 
6.7., Marija Goretti, mučenka; 
9.00 + 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. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
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