
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Beseda o Besedi 

V današnjem evangeliju beremo: 
»Apostoli so se zbrali pri Jezusu 
in mu poročali o vsem, kar so 
storili in učili. Tedaj jim je rekel: 
'Pojdite sami zase v samoten kraj 
in se malo odpočijte!' Mnogo ljudi 
je namreč prihajalo in odhajalo, 
tako da še jesti niso utegnili. In 
odrinili so s čolnom sami zase v 
samoten kraj.« Kot običajno se 
tudi tokrat ne moremo ustaviti ob 
vseh podrobnostih, zato vzemimo 
temo ali besedo, ki nekako 
izstopa izmed drugih. Tokrat je 
takšna tema počitek. Jezus 
povabi svoje učence, naj se 
umaknejo od množice, od svojega 
dela in se z njim umaknejo v 
»samoten kraj«. Učil jih je to, kar 
je tudi sam delal: uravnovešati 
akcijo in kontemplacijo, od stika 
z množico prehajati v skrivnosten 
in poživljajoč pogovor s samim 
seboj in z Bogom. Tudi mi si 
vzemimo čas zase in za Boga.                          
                     
                       R. Cantalamessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Naša oznanila 
 
 Od 28. do 31. julija imamo 
medţupnijsko romanje v 
MeĎugorje. Na romanju bomo 
poglobili naše vero, upanje in 
ljubezen. Ob molitvi roţnega 
venca, kriţevega 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! 

Leto XVII., 
št. 302, 
16. nedelja   
med letom; 

19.7.2015  

 

16. nedelja med letom   



 Pred nami je Krištofova 
nedelja, ko bo po nedeljski sv. 
maši  26.7.2015 blagoslov vozil na 
parkirišču pred našo cerkvijo, 
vabljeni! 
 

  Sv. maše pred nami 
 

 

16. NEDELJA MED LETOM, 19.7.,  
Arsenij Veliki, puščavnik; 
09.00 – v zahvalo (darovala gospa 
M. Mlakar) 
 
PONEDELJEK, 20.7., 
Marjeta Antiohijska, mučenka; 
19.00 + p. Albin Černenšek 
 
TOREK, 21.7.,  
Danijel, prerok; 
19.00 – po namenu 
 
SREDA, 22.7.,  
Marija Magdalena, spokornica, 
svetopisemska ţena; 
19.00 - za naše družine 
 
ČETRTEK, 23.7.,  
Brigita Švedska, redovnica, 
sozavetnica Evrope; 
19.00 + Leopold Gajžler (osmina) 
 

PETEK, 24.7., 
Krištof, mučenec;  
19.00 + Bojan Ferlič (osmina) 
 

SOBOTA, 25.7.,  
Jakob Starejši, apostol ; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 

17. NEDELJA MED LETOM – 
KRIŠTOFOVA NEDELJA, 26.7,  
Joahim in Ana, starša Device 
Marije; 
09.00 + Janko Muhič, njegov + oče 
in Rozalija Rajšp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com
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