
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Beseda o Besedi 

Evangelij današnje nedelje se 
začenja takole: »Tisti čas je Jezus 
poklical k sebi dvanajstere in jih 
začel pošiljati po dva in dva.« Ţe 
v teh besedah je pomembna 
novica, »začel jih je pošiljati«. To 
je začetek poslanstva apostolov. 
Dotlej je bil le on – Jezus sam, ki 
je oznanjal Boţje kraljestvo. 
Učenci so hodili za njim, ga 
poslušali, se učili, to je bilo neke 
vrste uvajanje. Zdaj pa so 
poslani. Če je bil dotlej 
najpogostejši glagol, ki ga je 
uporabljal v odnosu do učencev, 
»Pridite«, je odtlej »Pojdite!«. 
Od poklicanosti preide k 
poslanstvu. To je preludij 
poznejšemu slovesnemu 
poslanstvu apostolov v trenutku, 
ko bo zapuščal ta svet in jim bo 
rekel: »Pojdite po vsem svetu in 
oznanite evangelij vsemu 
stvarstvu!« (Mr 16,15). Glede tega 
moramo takoj pojasniti neko 
stvar, da ne bi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nadaljevali zelo ţalostnega 
nesporazuma med kristjani. Komu 
je namenjeno Jezusovo povabilo 
»Pojdite«?  
 
Običajno mislimo: apostolom in 
danes njihovim naslednikom: 
papeţu, škofom, duhovnikom. 
Stvar se tiče njih, mislijo mnogi, 
ne pa nas ubogih laikov. Toda 
prav to je usodna napaka. Gotovo 
še kako drţi, da v prvi vrsti pošilja 
apostole, ki jim zaupa nalogo 
uradnih in pooblaščenih prič. 
Toda ne le njih. Oni morajo biti 
voditelji, animatorji drugih, v 
skupnem poslanstvu. Evangelij ne 
vztraja toliko pri tem, kaj je 
potrebno reči, kot pri tem, 
»kakšen je treba biti«, da bi 
oznanjali Kristusa. Glede tega je 
pomemben nauk ţe v samem 
dejstvu, da jih Jezus vedno 
pošilja po dva in dva. Zakaj jih 
pošilja po dva in dva? Po dva in 
dva jih pošilja – tako je razlagal 
Gregor Veliki – da bi vcepil 
ljubezen, kajti če ni vsaj dveh, ne 
more biti ljubezni.      R.C. 
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15. nedelja med letom   



 Naša oznanila 
 
 Od 28. do 31. julija imamo 
medžupnijsko romanje v 
MeĎugorje. Na romanju bomo 
poglobili naše vero, upanje in 
ljubezen. Ob molitvi rožnega 
venca, križevega pota, 
prepevanju pesmi, obhajanju sv. 
maše in sv. spovedi, si v 
počitniškem času ne bomo 
okrepili le telesa, ampak tudi 
dušo. Ker za enkrat še ni fiksnih 
prijav, vas vabimo, da se 
nemudoma prijavite! Prispevek 
za romanje je 150 eur. V ceno 
je vštet prevoz, bivanje in hrana 
– torej vse. Prijavite se na tel. 
št.: 041 459 749 (R. Robar)   
Pri izhodu iz cerkve si vzemite 
natančen spored romanja, dajte 
ga tudi tistim, ki so za romanje 
zainteresirani, pa se še niso 
dokončno odločili.   
 
 Sobota 25. julija je tretja 
sobota v mesecu juliju, ko bomo 
po večerni sv. maši imeli 
procesijo z lučkami, vabljeni! 
 

  Sv. maše pred nami 
 

 

15. NEDELJA MED LETOM, 
12.7., Mohor in Fortunat, 
mučenca;  
09.00 + Joţef Čeh 
 
PONEDELJEK, 13.7.,  
Henrik II., cesar; 
19.00 + p. Albin Černenšek 

TOREK, 14.7.,  
Bogdan, škof;  
19.00 – za druţine v stiski 
 
SREDA, 15.7., 
Bonaventura, škof in cerkveni 
učitelj ; 
19.00 vsi + iz druţine Krajnc 
(darovala družina Lojzeta 
Krajnca) 
 
ČETRTEK, 16.7.,  
Karmelska Mati božja;  

  19.00 + starši Šenveter in Šoba  
 
PETEK, 17.7.,  
Aleš, spokornik;  
19.00 + Zofija Babič (osmina) 
 
SOBOTA, 18.7.,  
Arnold, državnik, škof; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
              naše ţupnije 
 
16. NEDELJA MED LETOM, 
19.7.,Arsenij Veliki, puščavnik; 
09.00 – v zahvalo  

        (darovala M. Mlakar) 
 
 

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. 
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