
Sv. maše so v novi cerkvi  
 
 
17. NEDELJA MED LETOM,  
Marta, Lazarjeva sestra, 29.7.; 
10.00  + Drago Jarc; 
           + Wolf Friderik in Marija 
 
PETEK, 3.8., prvi v mesecu, 
Lidija, svetopisemska žena; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 4.8., prva v mesecu, 
Janez M. Vianney, arški župnik; 
19.00 - za blagoslov v družini  
 
18. NEDELJA MED LETOM,  
prva v mesecu, 
Marija Snežna, 5.8.; 
9.30 – 
 
PONEDELJEK, 6.8.; 
Jezusova spremenitev na gori, 
praznik; 
19.00 –  
 
PETEK, 10.8.,  
Lovrenc, diakon, mučenec; 
19.00 + oče Jožef Tomažič in + babica 
Roza Marija Slana  
 
SOBOTA, 11.8.,  
Klara, devica, redovna učiteljica; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
19. NEDELJA MED LETOM, 12.8., 
Ivana Šantalska, vdova, redovnica; 
9.30  + starši Fekonja, Črnčec,  
           dva brata in sestra 
 
 

 Molitev  tedna  
 
POLNOST ŽIVLJENJA  
 
Gospod, pomagaj nam,  
da bomo v polnosti živeli svoje 
življenje, obenem pa ne bomo 
pričakovali več,  
kot nam bo lahko dano.  
Vemo, da od nas ne pričakuješ več,  
kot smo sposobni dati ali storiti.  
Pomagaj nam, da se bomo zavedali 
svojih omejitev, pomanjkljivosti, 
napak in slabosti.  
Podobno pa naj tudi mi  
ne pričakujemo od drugih več,  
kot so sposobni storiti.  
Stoj nam vedno ob strani,  
da ne bomo uničili svojega življenja,  
ampak ga bomo vrnili Tebi tako 
lepo, kot Ti pričakuješ, da ga boš 
dobil od nas.  
 

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  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

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 

 
    »Poberite koščke…«                               
                                            (Jn 6,12) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Pet nedelj, z današnjo všteto, bomo 
prebirali odlomke dolgega Jezusovega 
govora o »Kruhu življenja«, ki ga je 
imel v shodnici v Kafarnaumu in nam 
ga posreduje evangelist Janez. 
Nemudoma v živo vstopimo v današnje 
sporočilo. Gre za dogodek pomnožitve 
kruha in rib, ki je uvod v evharistični 
govor. Na kratko si ta dogodek 
prikličimo v spomin. Ko je Jezus 
nekega dne zagledal okrog sebe zbrano 
množico, je – ne da bi ga kdo na to 
opozoril – razumel, da je najprej treba 
dati ljudem jesti. To je povedal svojim 
apostolom, ki so se prestrašili. Eden 
izmed njih je pripomnil, da za dvesto 
denarijev kruha ne bi zadostovalo, če 
bi hoteli vsakemu dati le majhen kos, 
in kdo ve, ali je v bližini sploh mogoče 
kupiti kruh in ali imajo za to dovolj 
denarja. Potem so odkrili, da je med 
njimi deček, ki ima pet ječmenovih 
hlebov in dve ribi (verjetno je to 
zasluga skrbne mame); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus je vzel hlebe, jih blagoslovil, 
velel ljudi posesti, da bi se tako malce 
odpočili in se vsi skupaj poveselili; 
potem je naročil, naj razdelijo kruh in 
ribe, in vsi so jedli, kolikor so hoteli. 
Za mnoge je bilo prvič v življenju, da 
so lahko jedli po mili volji. Ni 
naključje, da se predstavitev 
evharistije v evangeliju po Janezu 
začenja s pripovedjo o pomnožitvi 
kruha. S tem je povedano, da pri 
človeku ne moremo ločevati njegove 
duhovne razsežnosti od telesne; za 
njegove duhovne in večne potrebe ne 
moremo poskrbeti, ne da bi se hkrati 
zavzeli tudi za njegove zemeljske in 
gmotne potrebe. V nekem drugem 
evangeljskem odlomku beremo, kako 
so predlagali Jezusu, naj odslovi 
množico, da bi si šla v bližnje vasi 
kupit živež. Toda Jezus je odgovoril: 
»Dajte jim vi jesti!« (prim. Mt 14,16). 
Jezus s tem ne zahteva od učencev, 
naj delajo čudeže, ampak le tisto, kar 
zmorejo. Dajo naj skupaj, kar ima 
vsakdo izmed njih, in naj razdelijo. V 
aritmetiki sta množitev in delitev dve 
nasprotni operaciji, v tem primeru pa 
sta ena in ista stvar. Ni »množitve« 
brez »delitve« (ali podelitve). Ne 
pozabimo torej: kdor želi imeti, mora 
najprej deliti!            R. Cantalamessa 
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Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOT VESELO PTIČJE PETJE  
 
Kot veselo ptičje petje v jutru  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot nedeljsko zvonjenje  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot sproščena pesem s prijatelji  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot sveža voda v vročem dnevu  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot pismo v samotni uri  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot domač kruh za lačna usta  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot počitek ob robu gozda  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot prvi pomladanski sprehod  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot nežna roka po težkem delu  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot napet roman ob koncu tedna  

je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot Mozartova nežna glasba  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot alpski travnik ob poznem 
poletnem popoldnevu  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
                               (Anton 
Rotzetter) 
 
 

Svetnik tedna 
 

Ignacij Lojolski  
(1491-1556) 
 
Rodil se je leta 1491 na gradu Lojola 
na severozahodu Španije kot 
dvanajsti ali trinajsti otrok 
podeželskega plemiča.  
Oče je hotel, da bi postal duhovnik, a 
on se je navduševal nad viteškim in 
pustolovskim življenjem. Vzgajali so 
ga v bojevnika.  
Pri obrambi trdnjave pred Francozi 
mu je topovska krogla zdrobila kost 
pod desnim kolenom. Pri okrevanju 
so mu dali čtivo »Življenje svetnikov« 
in od takrat se je njegovo življenje 
popolnoma spremenilo.  
Dobil je željo, da bi tudi on služil 
nebeškemu kralju. Naslednje leto je 
želel romati v Sveto deželo. Najprej 
se je ustavil v romarskem svetišču 
Montserrat. Ker pa je prišlo do težav 
je ostal tam blizu eno leto. Poučeval 
je katekizem in pomagal je v 
bolnišnici.  

Zapisoval je svoja duhovna spoznanja 
in iz tega je nastala znamenita 
knjižica Duhovne vaje.  
Študiral je v Španiji, nato v Parizu, 
kjer je dobil somišljenike, ki so 
postali prvo jedro Družbe Jezusove. 
Novo mašo je imel na Božično noč 
leta 1538 v baziliki Marije Velike v 
Rimu. Leta 1540 je papež potrdil 
»Družbo Jezusovo« ali jezuitski red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvi predstojnik ali general je bil 
Ignacij. Red je hitro rasel in je 
ponudil služenje za prenovo tedanje 
Cerkve, ki je bila močno prizadeta 
zaradi protestantskega gibanja.  
K nam so jezuiti prišli leta 1597 v 
Ljubljano k Sv. Jakobu in so pri nas 
ustanovili prvo visoko šolo. 
 
Sv. Ignacij Lojolski je tudi krstni 
zavetnik našega g. župnika, ki mu 
ob njegovem godu prisrčno 
čestitamo in mu želimo veliko 
Božjega blagoslova!   
 

Naša oznanila 
 
� Danes na 17. nedeljo med letom se 
posebej prisrčno zahvalimo ekipi Radia 
Maribor, ki je omogočila neposredni 
radijski prenos današnje sv. maše. 
Težo dneva in vročine so nosili vsi, med 
njimi prav posebej g. Anton Petelinšek, 
ki se mu iz srca zahvaljujemo ne le za 
radijski prenos, temveč tudi za 
predstavitev naše župnije v današnji 
verski oddaji na Radiu Maribor. Vedno 
dobrodošli med nami!  
 
� Kot vidite dela na zunanjosti cerkve 
napredujejo in upamo, da bomo v 
mesecu dni skoraj povsem dokončali še 
zadnje detajle. Lepo vas prosimo, da 
po svojih močeh pomagate, brez vaše 
pomoči dela ne bodo šla naprej, kot si 
vsi tako zelo želimo. Podobno kot lani 
in kot vse leto, vas spet vabimo, da 
kljub recesiji v kateri je naša družba, 
prispevate tudi za »opeke«, to se pravi 
večje finančne prispevke. Lansko leto 
se vas je kar nekaj odločilo darovati za 
t.i. »opeke«, tudi letos vas vabimo, da 
se opogumite in darujete. Če želimo do 
jeseni v župnijskem domu položiti 
talno gretje in estrihe, potem bo 
potrebno bolj trdno »pljuniti v roke«. 
Res je, da lahko vedno iščemo pomoč 
tudi v drugih župnijah, a prvi smo na 
vrsti mi. Kjer je volja, tam je pot.  
 
Da obudimo spomin, sistem opek je 
sledeč:     
• otroška opeka: nad 10 EUR 
• družinska opeka: nad 100 EUR 
• železna opeka: nad 500 EUR 
• bronasta opeka: nad 1000 EUR 
• srebrna opeka: nad 3000 EUR 
• zlata opeka: nad 5000 EUR 


