
Sv. maše v mesecu juliju   
 

 
 

15. NEDELJA MED LETOM, 10.7., 
Ljubica, redovnica; 
9.30 + starši Rozalija in David 
Križanec (obl. smrti) in + Ljudmila 
Križanec Murko  

 
PETEK, 15.7.,  
Bonaventura, škof in cerkveni 
učitelj; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 16.7.,  
Karmelska Mati Božja; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 – za zdravje moža 

 
 

16. NEDELJA MED LETOM, 17.7., 
Aleš, spokornik; 
9.30 + Stanko Črnčič 
 
 
PETEK, 22.7.,  
Marija Magdalena,  
svetopisemska žena; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 23.7.,  
Brigita Švedska, redovnica, 
sozavetnica Evrope; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 –  

 
17. NEDELJA MED LETOM, 24.7., 
Kristina, mučenka; 
9.30 -  
 

 

Molitveni kotiček  
 
Molitev za domovino  
 

Nebeški Oče, postavil si nas v to lepo 
domovino, da bi izpolnili svoje 
poslanstvo in bili odprti za življenje. 
Vendar  nas mnoge sile  odvračajo od 
tega; prevečkrat iščemo sebične koristi 
in pozabljamo na druge. 
Zato te prosimo za dar skesanosti in 
spreobrnjenja. Naj tvoj Duh zaveje nad 
možmi in ženami, ki nas vodijo,  
da bodo delovali za pravičnost in razvoj 
domovine, nam državljanom pa pomagaj, 
da bomo odgovorni na svojem mestu 
in da se bomo kljub razlikam veselili drug 
drugega. Pomagaj nam podpirati mlade, 
biti blizu družinam in ostarelim ljudem. 
Nauči nas prisluhniti vsem, ki trpijo. 
Na priprošnjo nebeške matere Marije se 
nas usmili,  molitev in post  naj bosta 
naša zaveza s teboj. Prosimo te, podeli 
nam  blagoslov za naše osebno in skupno 
življenje. Amen. 
 
 

Izdajatelj 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

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 
 

 

»Glejte, sejalec je šel sejat« 
                                              (Mt 13,3) 
 

Beseda o Besedi 
 

Ko poslušamo priliko o sejalcu in o 
semenu, ki pade ali med trnje ali na 
zglajeno pot ali na plodna tla, 
navadno pomislimo na različnost 
terena, na katerega lahko seme 
pade. Razmišljamo torej o različnih 
ljudeh ali različnih razpoloženjih nas 
samih. Tudi samo smo namreč in 
kamnita tla ter trnje in grabežljiva 
ptica in dobra, plodna zemlja za 
božjo besedo. Pri tem pa utegnemo 
spregledati prvotno sporočilo 
prispodobe, v kateri nastopa glavna 
oseba, Kristus, razodeti Bog. 
 
Sejalec, ki gre sejat, je Jezus sam. 
On je prišel med nas kot znanilec 
božjega kraljestva. Ne kot politik ali 
modrijan, marveč kot Odrešenik, kot 
prijatelj grešnikov, kot buditelj k 
novemu življenju. Značilnost božjega 
sejalca je, da ne izbira terena; češ tu 
se splača sejati, tam pa ne. Saj nihče 
ne more vnaprej povedati, katero 
zemljišče bo zares hvaležno in 
rodovitno. To se bo pokazalo šele ob 
žetvi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kristjani ne bi smeli pozabiti, ko smo v 
skušnjavi, da bi omejili področje 
svojega pričevanja na določene ljudi, 
druge pa bi že v naprej odpisali. Morali 
pa bi vedeti, da nismo mi niti 
gospodarji rasti niti programerji 
resničnega uspeha. Bog je tisti, ki 
prinaša, daje rast in uspešno žetev. Na 
nas pa je, da sejemo dobro seme. 
Setev je vedno smiselna. Sadovi, žetev 
pa je v božjih rokah. 
 
Najlepši vzor aktivnega sprejemanja in 
razpoložljivost za božjo besedo vidimo 
v Mariji. S svojo privolitvijo je Marija 
prevzela vase božjo besedo, jo hranila 
v sebi z materinsko ljubeznijo in 
prenesla v svet kot Odrešenika 
človeštva.  
 
Jezus, božji sejalec, je s svojo priliko 
vzgajal učence, da tudi sami sprejmejo 
božjo besedo vase. Blagruje jih, ker v 
poslušanju dojemajo njen pomen. 
Kristus nadaljuje setev kljub 
nesprejemanju, nesporazumom in 
neuspehom. Še vedno se pojavlja na 
vratih človekove svobode po srcih 
tolikih ljudi dobre volje. 
Bodite dobro zemljišče, na katerem se 
bo ljubezen mogla ukoreniniti. 
 
                                 Terezija Miholic 
                                    

Leto XII., 
štev. 88, 
15. nedelja 
med letom; 
10.7.2011  

 
 

15. nedelja med letom  

 Leto XII., 
 štev. 88, 
15. nedelja  
med letom; 
 10.7.2011 



SVETNIK TEDNA  
 

Sveti Bonaventura,  
škof in cerkveni učitelj   
(1221–1274) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V svoji okrožnici o Srcu Jezusovem 
papež Pij XII. dvakrat omenja Sveti 
Bonaventura in ga uvršča v skupino 
slavnih oseb, ki so vplivale na 
širjenje pobožnosti do Srca 
Jezusovega v redovnih družbah. 
Nekateri menijo, da bi ga mogli 
imenovati celo doktorja ali učitelja 
Srca Jezusovega. 
Na praznik Srca Jezusovega je Cerkev 
v brevirju za drugo branje izbrala 
prav Bonaventurovo razmišljanje o 
Srcu Jezusovem. 
Besedilo je vzeto iz njegove 
knjige »Les življenja«. 
Sveti Bonaventura piše: 
»Da bi iz strani na križu visečega 
Kristusa skrivnostno prišla sveta 
Cerkev (kot je prišla prva žena iz 
strani spečega Adama), da bi se 
dopolnila prerokba: 

Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli, je 
božja previdnost dopustila, da je eden 
od vojakov s sulico prebodel njegovo 
srce, da bi iz njega privrela kri in voda; 
da bi se odprl ta vrelec odrešenja in 
milosti in postal vsemu občestvu 
Cerkve živa voda, tekoča v večno 
življenje ... K temu viru življenja in 
luči prihíti torej, poln goreče želje, 

kdorkoli si, ki si se posvetil Bogu ... 
Kajti iz svoje izkušnje moremo 
pričevati, da je v tebi vir vsega 
življenja in da nam v tvoji luči vse 
postaja svetlo.« 
Bonaventura se sklicuje na svojo 
izkušnjo, da je v Srcu Jezusovem vir 
vsega življenja in da nam v njegovi luči 
vse postaja svetlo. Češčenje Srca  
Jezusovega je po Bonaventurovih 
besedah vrelec odrešenja in milosti. 
Sveti Bonaventura je bil učenec 
svetega Frančiška Asiškega, ki je bil 
velik častilec Kristusovih ran, še 
posebno njegove prebodene strani. 
Asiški ubožec je imel sam Kristusove 
rane na svojem telesu, a izraza 'Srce 
Jezusovo' še ni uporabljal. To je 
napravil šele sveti Bonaventura. 
Papež Pij XII. pa navaja v okrožnici o 
Srcu Jezusovem naslednjo 
Bonaventurovo misel iz svetnikove 
knjige »Skrivnostna vinska trta« (Vitis 
mystica): »Zato je bilo ranjeno (tvoje 
Srce), da bi po vidni rani videli nevidno 
rano ljubezni.« 
Za svetega Bonaventuro je Srce 
Jezusovo že čisto jasno simbol 
Jezusove ljubezni. V navedenem delu 
Bonaventura zatrjuje, da je bila 
ljubezen v srcu učlovečenega Boga 
popolna, celotna in neprestano nova. 
 Iz tega logično sklepa, da mora biti 
taka tudi naša ljubezen do 
Jezusa. Znane so Bonaventurove 
besede: »Kdo tega ranjenega Srca ne bi 
mogel ljubiti? Kdo tako ljubečega Srca 
ne bi vzljubil z ustrezno ljubeznijo?« 
Neki redovnici je svetoval, naj se s 
svojimi rokami ne le dotakne Jezusovih 
ran, ampak naj preprosto vstopi v 
Jezusovo Srce. S tem ji je želel 
povedati, naj se na nek način v svoji 
notranji naravnanosti poistoveti z 
naravnanostjo Jezusovega Srca. 

Tudi v svoji knjigi »Skrivnostna vinska 
trta« Bonaventura priporoča, naj bi 
bivali, stanovali v Jezusovem Srcu. 
Dobesedno piše: »O kako dobro in 
prijetno je bivati v tem Srcu!« Sad 
češčenja Srca Jezusovega mora biti 
tudi globlje poistovetenje našega 
srca – to se pravi našega življenja z 
Jezusovim Srcem - življenjem. 
 
 
KRISTJANA STA POSTALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Henrik Rodman, rojen 14.4.2011 
na Dunaju, stanujoč Javorniški Rovt 
35 f, Jesenice; godovni zavetnik: 
Sv. Henrik II. kralj, ki goduje 13. 7. 
 
in 
 
Ela Repina, rojena 21.4.2011 v 
Mariboru, stanuje Ob preši 27, 
Maribor; godovna zavetnica: Sv. 
Elizabeta, kraljica, ki goduje 4. 7. 
 

Čestitamo! 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 
 Današnja 15. nedelja med letom 

je za vse nas nedelja veselja, ko sta 
med nami naša novokrščenca Ela in 
Henrik. Njima in njuni družini 
želimo veliko veselja in božjega 
blagoslova in se vam prisrčno 
zahvalimo za vaše darove za gradnjo 
naše nove cerkve, ki nam res zelo 
pomagajo. Bog vam povrni in se 
priporočamo!  
 

 Naj bo tudi čas počitnic milostni 
čas, ko se udeležimo tudi kakšnega 
duhovnega dogajanja. Frančiškani na 
Brezjah vabijo na srečanje 
zakonskih jubilantov iz vse 
Slovenije, ko bo 31. julija 2011 ob 
10. uri v baziliki Marije Pomagaj na 
Brezjah sv. mašo daroval upokojeni 
mariborski nadškof metropolit dr. 
Franc Kramberger. Vabljeni!    
 

 Danes obhaja zlatomašno slavje 
p. Bogoljub Gselman OFM, ki je bil 
za krajši čas tudi naš župnik. P. 
Bogoljubu voščimo veliko božjega 
blagoslova in se mu zahvalimo za vse 
kar je dobrega storil za našo župnijo 
in za Cerkev na Slovenskem.  
 

 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši cerkvi, prosimo vas, da se vsak 
na svoj način udeležimo tega 
pomembnega dogajanja. 
 

 Bog vam povrni za vaše darove: 
14. nedelja med letom: 310 EUR; 

 
Iskreno vas prosimo  

za vašo pomoč! 
 


