
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V središču današnjega bogoslužja 
je tema o Božji besedi. Prvo 
berilo jo primerja s podobo dežja, 
ki prihaja z neba in se ne vrača 
tja, dokler zemlje ne napoji, ji da 
rodovitnost in rast, da bi dala 
seme sejalcu in kruha lačnim. V 
evangeliju je ponovno govor o 
Božji besedi, tokrat Jezus uporabi 
podobo semena; to pade enkrat 
na kamen, potem med trnje, in 
slednjič na dobro zemljo, kjer 
šele daje svoj sad. V drugem 
berilu iz pisma apostola Pavla 
beremo: 

»Stvarstvo je bilo namreč 
podvrženo ničevosti, in sicer ne 
po svoji volji, ampak zaradi 
njega, ki ga je podvrgel, v 
upanju, da se bo tudi stvarstvo iz 
suženjstva razpadljivosti rešilo v 
svobodo slave Božjih otrok. … 
Celotno stvarstvo vse do zdaj 
skupno zdihuje in trpi porodne 
bolečine.« 

 

 

 

 

 

 
Ta način odnosa do narave, ki ga 
navdihuje vera, ni le poezija, 
ampak lahko določa resnično nove 
in v modernem pomenu 
»ekološke« drže. O sv. Frančišku 
je zapisano, da je bratom, ki so 
šli sekat drva, naročal, naj ne 
izrujejo drevesnih štorov, da bo 
drevo lahko ponovno zraslo in 
ozelenelo; vrtnar je moral pustiti 
neobdelan košček zemlje, da bi 
imele svoj prostor in bi rasle tudi 
divje rože in druge negojene 
rastline; po poteh je pobiral 
žuželke, da bi jih popotniki ne 
pohodili; pozimi je čebelam nosil 
med, da ne bi umrle od lakote. 
»Brate in sestre je imenoval tudi 
vse živali, čeprav je imel med 
njimi najrajši najbolj pohlevne in 
nebogljene.« 

Upravičeno je Janez Pavel II. 
asiškega Ubožca razglasil za 
zavetnika ekologov. Sv. Frančišek 
nas s svojo svobodno in veselo 
izbiro uboštva spodbuja, da se 
vrnemo k preprostejšemu in 
skromnejšemu življenjskemu 
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slogu, da ne bi ekologija ostala 
zgolj lepa teorija. Imel je navado 
reči: »Nikoli nisem kradel 
miloščine.« Prepričan je bil, da bi 
sprejeti več miloščine, kot je bilo 
potrebno, pomenilo krasti drugim 
revežem. Od njega se lahko 
učimo, da ne bi »kradli dobrin«. 
Krademo (les, papir, vodo), če 
razmetavamo zemeljske dobrine, 
kajti vse, kar uporabimo, pa ne bi 
bilo nujno potrebno, krademo 
drugim. Če ne drugega, krademo 
generacijam, ki bodo prišle za 
nami in se bodo znašle v 
dramatičnem pomanjkanju. Ko 
mečemo papir v smeti, bi se npr. 
morali spomniti, da izid 
nedeljskega časopisa z veliko 
naklado stane zemljo nekaj deset 
hektarjev gozda! Smo na vrhuncu 
poletja in sredi počitnic. To, o 
čemer govorimo, nam lahko 
pomaga preživeti drugačne 
počitnice, lepše in bolj zdravo. 
Najboljši način, da se telo in duh 
odpočijeta, ni gneča na prepolnih 
plažah, ponoči pa v nočnih lokalih 
ali diskotekah in tako – sicer v 
drugačnem okolju – nadaljevati 
umetno kaotično življenje, ki ga 
živimo preostali čas v mestnih 
okoljih. Rajši si poiščimo stik z 
naravo; trenutke, ko se čutimo v 
globokem sozvočju z njo in z 
vsemi stvarmi. Kakšno neverjetno 
moč ima stik z naravo. Pomaga 
nam srečati nas same in najti 
notranje ravnotežje.                           
R. Cantalamessa 

 Karmelska Mati Božja 

Ime praznika izhaja iz Karmelske 
gore v Sveti deželi. Na tej gori sta 
se skrivala pred brezbožnim 
kraljem Ahabom in njegovo še 
bolj brezbožno ženo Jezabelo 
prerok Elija in Elizej. Nemara so 
tu bivali tudi njuni učenci. Zato 
je verjetno, tako trdijo, da so se 
tu že v prvi krščanski dobi naselili 
možje, ki so se želeli umakniti 
svetu in živeti v samoti. Sv. 
Helena, mati cesarja Konstantina, 
je dala tu sezidati cerkev. 
Leta 1156 je tja prišel vojak, 
križar Bertold s Kalabrije, ki se je 
bil v hudi bitki zaobljubil, da bo 
postal samotar, če Bog kristjanom 
nakloni zmago nad mohamedanci. 
Kristjani so zmagali in Bertold se 
je z desetimi tovariši naselil v 
Karmelu pri votlini, v kateri je po 
starem izročilu nekdaj bival 
prerok Elija. Postavili so majhno 
svetišče v čast božji Materi in si 
jo tudi izbrali za Gospo svoji 
družbi. Imenovali so se bratje 
Device Marije Karmelske. S tem 
je bil ustanovljen karmeličanski 
red. 

Zaradi nesloge krščanskih 
vladarjev so Turki spet osvojili 
Sveto deželo in leta 1240 so 
karmelski samotarji zapustili sveti 
kraj in se preselili v zahodne 
evropske dežele, v Francijo, na 
Sicilijo, v Anglijo. Ko je na 
Angleškem bil na čelu reda Simon 



Stock (umrl leta 1265), se mu je 
prikazala božja Mati, pripoveduje 
pobožna povest. V roki je držala 
škapulir ter mu povedala: »Vzemi, 
sin, ta škapulir svojega reda; to 
bo znamenje milosti, ki sem jo 
izprosila tebi in otrokom 
Karmelske gore: kdor umrje v tem 
oblačilu, se bo obvaroval večnega 
ognja; je znamenje zveličanja, 
obramba v nevarnostih in 
zagotovilo miru in večne zaveze.« 
To se je zgodilo 16. julija 1251. 
Tako je nastala karmelska 
škapulirska bratovščina. 
 
O karmelskem redu radi 
ponavljajo izrek: »Karmel je ves 
marijanski.« Karmelski red je ves 
posvečen posnemanju in češčenju 
božje Matere.  

 

Karmelska pobožnost do Marije 
posebej naglaša tudi gojitev 
stanovske čistosti. Zato je ta 
pobožnost stoletja rodila bogate 
rodoljubne sadove. Tudi iz 
karmeličanskega reda je zrasla 
slavna vrsta svetnikov in svetnic: 
od sv. Simona Stocka do sv. 
Janeza od Križa, do cerkvene 
učiteljice sv. Terezije Velike do 
tako znane in priljubljene sv. 
Terezije Deteta Jezusa.  

Karmelske Matere božje se 
spominjamo 16. julija. 

Naša oznanila  
 
 
 Prihodnjo nedeljo 20. 7.2014  
bo sv. maša ob 9h na prostoru 
pred našo cerkvijo. Vabljeni! 
 
 Iz sodišča v Mariboru smo 
dobili obvestilo o tretji draţbi za 
našo cerkev. Tretja dražba bo 
potekala po isti ceni kot je 
potekala druga dražba in sicer po 
ceni 838.000,00 eur (pod polovico 
ocenjene vrednosti, ki je: 
1.676.000,00 eur, sodišče cene ne 
sme spustiti). Tretja dražba bo 
18.8.2014 ob 9.oo. Upamo, da 
bomo do takrat že imeli 
konkretno pametno rešitev tega 
velikega problema ne le za našo 
župnijo, temveč za vso Cerkev na 
Slovenskem. Naj naša molitev 
rosi blagoslov na našo ţupnijo! 
 
 
 Kot vidite, je okolica naše 
cerkve lepo pokošena, hvala 
vsem, ki ste pri tem velikem delu 
svoj čas darovali za našo župnijo! 
  
 
 Danes so drţavnozborske 
volitve. Marsikaj smo slišali v teh 
dnevih in ob vsem tem tudi 
marsikaj doživljali v svojih srcih. 
Vsekakor je danes po vsem 
slišanem treba ukrepati. Noben 
Slovenec, danes ne bi smel ostati 
doma in ne oditi na volišče, toliko 
bolj to velja za kristjana.  



Veseli in hvaleţni smo, da 
ţivimo v svoji demokratični 
drţavi, hvaleţni smo, da ţivimo 
v miru. Kljub temu, da mnogi 
obupujejo nad aktualno politično 
situacijo in se umikajo v popolno 
brezbrižnost in apatijo, ostajajo 
znamenja upanja za lepši in boljši 
jutri. Katera so ta znamenja? 
Glavno znamenje smo tisti, ki 
bomo danes šli na volišča in 
volili v skladu s krščanskim 
vrednostnim kompasom. Kdor na 
volišče ne bo šel, naj potem ne 
kritizira in ne jadikuje nad zmedo 
v slovenskem političnem prostoru. 
Edina možnost sprememb na bolje 
je naša udeležba na volitvah in 
pametna izbira ljudi, ki nas bodo 
v našem imenu vodili. Še vedno 
velja Cankarjeva misel: narod si 
bo pisal sodbo sam! Zato ne 
bodimo grobarji lastne 
prihodnosti, temveč aktivno 
sodelujmo pri oblikovanju 
jutrišnjega dne.  Korajža velja! 
 
 
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
 
15. NEDELJA MED LETOM, 
13.7.,Henrik II., cesar; 
09.00 + Roman Burkelc  
(darovala žena Maja s sinom 
Bojanom) 

 
 

PETEK, 18.7.,  
Arnold,škof;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
SOBOTA , 19.7,  
Arsenij Veliki, puščavnik; 
19.00 + Milan Robar  
(darovala družina Bombek) 
 
 
16. NEDELJA MED LETOM, 
20.7., Apolinarij, škof in 
mučenec; 
9.00 + starši Rojko; 
- v zahvalo ob kocu šolskega in 
veroučnega leta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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