
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja Beseda 
 

 

»Pustite naj oboje skupaj raste« 
                                             (Mt 13,30) 
 

Beseda o Besedi 
 

 
Vedno znova se moramo ubadati s 
soočanjem dobrega in zla v svetu, 
dobrih in slabih ljudi, še več, 
dobrega in slabega v nas samih. Kako 
radi poenostavimo to problematiko: 
na eni strani so dobri, na drugi slabi. 
Zelo vprašljiva delitev! 
- s kakšnimi kriteriji delimo ljudi na 
dobre in slabe? kdo so pravzaprav 
dobri?  tisti, ki hodijo k maši? ki lepo 
govore o papežu, o Cerkvi? kdo bi si 
drznil za presojanje postavljati zgolj 
take zunanje kriterije! 
- koga bomo uvrstili med slabe? ali 
mar tudi koga od prijateljev, 
sorodnikov? ali ne bomo ob ljudeh, ki 
jih obsojamo, takoj ustvarjali družbe 
privilegirancev? ali bomo sebe 
pogumno in brez zardevanja uvrstili 
med dobre? - ali bomo le upoštevali, 
da je v nas samih in v vsakem človek, 
sicer v različnih razmerjih in oblikah, 
navzoče in dejavno dobro in slabo? 
da nihče ni popolnoma in neskončno 
slabo in prav tako ne dober?  
V vsakem raste pšenica in ljulka! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavel opozarja Korinčane in 
nas: Ničesar ne sodite prezgodaj, 
dokler ne pride Gospod. On bo osvetlil, 
kar je skrito v temi. Razodel bo misli 
src. Tedaj bo vsak prejel od Boga 
priznanje, ki mu gre. 

- Bog je 
pravičen, 

nagrajuje in 
kaznuje, 

čeprav se čas 
in načini 

največkrat 
izmaknejo 

našim 
računom - 

božji mlini meljejo počasi, meljejo pa! 
- preroki so radi poudarjali, da je 
Bog zvest in usmiljen, svojo 
vsemogočnost izkazuje z veliko 
prizanesljivostjo, - Jezus je s svojim 
usmiljenjem in razumevanjem 
grešnega človeka vzbujal 
presenečenje, »pravični«, »dobri« so 
se nad njim zgražali. Nas želi 
spodbuditi: 
- ne bodimo preveč vneti za ruvanje 
plevela pri drugih, kaj pa vemo, kaj 
sploh je plevel, ne povzročajmo škode, 
izrujmo raje pri sebi, kar je slabega; 
- prepustimo sodbo Bogu, on je 
pravičnejši in prizanesljivejši kot smo 
mi.                          p. Metod Benedik  
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SVETNIKA TEDNA  
 

Danijel, prerok 
 
Goduje 21. julija, živel je okoli 620- 
550 pr.Kr. Danijel spada med velike 
preroke stare zaveze. Pomen besede 
Danijel je »moj sodnik je Bog«. Bil je 
Jud in sicer plemenitega, morda celo 
kraljevskega rodu. Ob prvi preselitvi 
Judov v Babilon, okoli leta 605 
pr.Kr., je postal suženj na dvoru 
babilonskega kralja Nabuhodonozora. 
Zaradi svoje neverjetne modrosti si 
je pridobil ugled in se tako povzpel 
do odgovornih služb. Za vse to so mu 
bili zavistni njegovi podrejeni in ga 
ovadili, da  noče moliti podobe kralja 
Darija. Vrgli so ga v levnjak, vendar 
ga je Bog čudežno rešil. Nadalje 
Danijel pripoveduje o treh 
mladeničih, ki so jih služabniki kralja 
vrgli v ognjeno peč. Mladeniči so se 
čudežno rešili in zato peli hvalo 
Bogu. Ker je Danijel kralju razložil 
skrivnostne sanje, ga je hotel 
nagraditi z visoko službo v kraljestvu. 
Vendar se je Danijel kakršnemu koli 
odlikovanju odpovedal. Bog je torej 
Danijelu dal izreden dar preroških 
videnj, kar najdemo zapisano v stari 
zavezi. Kaže nam propad vsega 
tistega, kar je proti božjemu 
kraljestvu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brigita Švedska, redovnica in 
sozavetnica Evrope 
 
Goduje 23. julija. 
 
Sveta Brigita je v svojem življenju 
večkrat doživela videnja Kristusovega 
trpljenja, velja pa za ustanoviteljico 
reda Svetega Odrešenika ali reda 
brigitink.  
 
Sveta Brigita je bila rojena leta 1303 v 
visoki švedski plemiški družini kot hči 
Birgerja Perssona, guvernerja in 
deželnega sodnika v Upplandu, ter 
Ingeborg Bengtsdotter. Že kot majhna 
deklica je bila globoko predana Jezusu. 
Pri starosti desetih let, pripoveduje 
zgodba, je imela videnje Križanega in 
ga slišala reči: ‘Poglej me, hči moja!’ 
 
‘Kdo je tako grdo ravnal s Teboj?’, je 
kriknila mala Brigita. Jezus ji je 
odgovoril: ‘Tisti, ki me prezirajo in 
zavračajo mojo ljubezen.’ Od tistega 
trenutka dalje je Brigita skušala 
odvračati ljudi od tega, da bi žalili 
Jezusa. 
 
Pri štirinajstih se je poročila z 
osemnajstletnim Ulfom. Tudi Ulf je bil 
predan služenju Bogu. Brigita je v 
srečnem zakonu rodila osem otrok, ena 
izmed njunih hčera je sveta Katarina 
Švedska. Brigita in Ulf sta služila na 
švedskem dvoru. Brigita je bila 
kraljičina dvorna dama. Vse življenje 
je imela videnja križanega Jezusa in je 
od Boga prejemala posebna sporočila, 
ki jih je pobožno prenašala številnim 
voditeljem in cerkvenim 
dostojanstvenikom. Trudila se je, da bi 
kralj in kraljica živela boljše življenje, 
vendar ji večino časa nista bila 
pripravljena prisluhniti. 
 



Vdova je postala, ko ji je bilo 40 let. 
Po moževi smrti se je umaknila v 
cistercijanski samostan, leta 1346 pa 
je na posebno Božje povabilo 
ustanovila red Svetega Odrešenika ali 
red brigitink, ki je posvečen spominu 
Jezusovega trpljenja in ima v svojem 
grbu pet rdečih plamenčkov, ki 
simbolizirajo pet Jezusovih ran. Skupaj 
s svojo hčerko Katarino je leta 1349 
odpotovala v Rim, kjer je postala 
svetovalka kraljev in papežev. Zelo 
zavzeto je svetovala papežem, naj 
zapustijo Avignon in se vrnejo v Rim.  
 
Tik pred smrtjo je poromala v Sveto 
deželo, kjer je na vsakem svetem kraju 
doživela videnje Jezusovega delovanja 
in doživetij. Brigita je umrla v Rimu 
23. julija 1373. Za svetnico je bila 
razglašena leta 1391, v času papeža 
Bonifacija IX, pred nekaj leti pa jo je 
papež Janez Pavel II. razglasil za 
sozavetnico Evrope.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 

 Čas počitnic nas vabi k počitku, 
tako telesnemu kot duhovnemu. 
Veliko je priložnosti kje najti v tem 
počitniškem času tudi duhovne 
hrane. Izberimo vsak kolikor 
potrebuje.  
 
 Nedelja, ki je pred nami je 
Krištofova nedelja, ko bomo prvič 
doslej v naši župniji takoj po sv. 
maši na prostoru pred Župnijskim 
domom blagoslovili vsa vaša 
prevozna sredstva in molili za 
srečno vožnjo. Vabljeni! 
 
 Duhovno gibanje »Prenova v 
Duhu« vabi na duhovno srečanje, ki 
bo v Športni dvorani na Vrbanski c.30 
v Mariboru in sicer v soboto 30. z.  od 
9. do 19. ure. Vabljeni! 
 
 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!    
 
 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: 
15. nedelja med letom: 240 EUR; 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 



Sv. maše -  julij in avgust   
 

 
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 -  
 
PETEK, 29.7.,  
Marta, Lazarjeva sestra; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 30.7.,  
Peter Krizolog,  
škof in cerkveni učitelj; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 + Adolf Krajnc 
 
18. NEDELJA MED LETOM, 31.7., 
Ignacij Lojolski,  
ustanovitelj jezuitov; 
9.30 + Adolf Krajnc 

 

Naši dragi rajni 
 

Umrl je gospod Franc Lešnik, 
rojen 11.4.1931, V zavoju 23, Košaki. 

Pogreb je bil v četrtek 14.7.2011 
na Pobrežju. 

 

Gospod, daj mu večni pokoj, 
in večna luč naj mu sveti;  
naj počiva v miru! Amen. 

 

Molitveni kotiček  
 

Hvala ti za ta novi dan, Gospod.  
Samo ti veš, kaj mi prinaša.  
Iz tvoje roke ga jemljem uro za uro.  
Podeli mi umirjenost, smisel za 
resničnost, pogum za  
majhne korake.  
Nakloni mi kakšen trenutek brez 
dolžnosti in nalog,  
da bom našel čas za ljudi,  
da jim bom povedal besedo radosti.  
Naj bo ta dan kakor njiva,  
ki jo bom preoral s plugom dela,  
posejal pa z ljubeznijo.  
Spomni se ter mi od časa, do časa 
pošlji kakšnega prijatelja,  
ki me bo zaskrbljeno vprašal,  
kako se imam. 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 
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