
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja Beseda  
(Mt 13,44-52) 

 

 

 

Tri prilike 
 
44 »Nebeško kraljestvo je podobno 
zakladu, skritemu na njivi, ki ga je 
nekdo našel in spet skril. Od 
veselja nad njim je šel in prodal 
vse, kar je imel, in kupil tisto 
njivo. 
 
45 Nebeško kraljestvo je tudi 
podobno trgovcu, ki išče lepe 
bisere. 46 Ko najde en dragocen 
biser, gre in proda vse, kar ima, in 
ga kupi. 
 
47 Nadalje je nebeško kraljestvo 
podobno mreži, ki jo vržejo v 
morje in zajame ribe vseh 
vrst. 48 Ko se napolni, jo potegnejo 
na obrežje, sedejo in odberejo 
dobre v posodo, slabe pa pomečejo 
proč. 49 Tako bo ob koncu sveta:  
prišli bodo angeli in ločili hudobne 
od pravičnih. 50 Pahnili jih bodo v 
ognjeno peč. Tam bo jok in 
škripanje z zobmi.« 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 »Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: 
»Smo.« 52 Tedaj jim je dejal:  
»Zato je vsak pismouk, ki je postal 
učenec nebeškega kraljestva,  
podoben hišnemu gospodarju, ki 
prinaša iz svojega zaklada novo in 
staro.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda o Besedi 
 

Dragi bratje in sestre!  
Tudi na današnjo nedeljo poslušamo 
v evangeliju o nebeškem kraljestvu. 
Današnja nedelja pa je tudi 
Krištofova nedelja, ko blagoslavljamo 
naša prevozna sredstva in se 
priporočamo sv. Krištofu za srečno 
pot. Naj bo vse to v pomoč in blagor 
vsakemu od nas, da bomo nekoč tudi 
mi srečno prispeli v nebeško 
kraljestvo.             Igor Novak, župr. 

Leto XII., 
štev. 90, 
17. nedelja 
med letom; 

24.7.2011  

 

 

17. nedelja med letom – Krištofova  

 Leto XII., 
 štev. 90, 
17. nedelja  
med letom; 

 24.7.2011 



SVETNIKA TEDNA  
 

Krištof, mučenec 
 

Sveti Krištof, svetnik in mučenec, 
3. stoletje. Goduje 24. julija 
 
Nekateri viri kaţejo na to, da je bil 
po rodu Grk , saj pišejo, da je na 
otoku Samosu oznanjal Kristusov 
evangelij. Prav tako nekateri 
trdijo, da je bil 
celo Sirijec ali Libijec, ker ga na 
nekaterih slikah upodabljajo z 
pasjo glavo. 
Starši naj mu bi dali ime Reprobus, 
kar v grščini pomeni zavrţen, ker 
naj bi bil večje postave. V knjigi 
Zlata legenda ga je pisatelj opisal 
kot velikana Offorusa. neko sluţbo 
naj bi po legendi dobil pri menihu, 
kjer naj bi ljudi nesel čez reko, 
nekega dne pa naj bi prenesel čez 
dečka, ki naj bi bil zelo teţak in ko 
ga je vprašal, zakaj je tako teţak, 
se naj bi mu razkril kot Jezus 
Kristus, ki je imel v roki teţo sveta. 
In potem ga krstil v Kristoforusa, 
kar pomeni nosilec (tisti, ki nosi) 
Jezusa Kristusa. 
Neka legenda pravi, da naj bi ga 
ubila rimska legija, ker je oznanjal 
evangelij, njegovo meso pa so 
potem pojedli za kosilo in večerjo. 
 
Slikarji ga upodabljajo kot velikana 
s palico, ki čez reko nosi dečka s 
svetom v roki. Priporočajo se mu 
vozniki, graditelji mostov, tisti, ki 
imajo zobobol, glavobol... 
 
 
 

Jakob starejši, aposotol 
 
Zavetnik kmetov in romarjev. 
Atributi: romarska palica, školjka 
Imena: Jakob, Jaka, Jak, Jakec, 
Jakov, Jaša, Ţak, Ţaki; Jakobina 
Cerkve v Sloveniji/svetu: v Sloveniji 
je 60 cerkva sv. Jakoba 
 
Imenujemo ga Jakob Starejši, ker ga 
je Gospod prej poklical kakor 
njegovega mlajšega bratranca 
Jakoba; najbrţ je bil tudi po letih 
starejši. Bil je brat evangelista 
Janeza, sin Zebedeja in Salome. Prej 
je bil učenec Janeza Krstnika; kot 
Jezusov učenec pa poleg poglavarja 
Petra in svojega brata Janeza 
poseben Jezusov zaupnik.  
 
Videl je Jezusa, ko se je spremenil 
na gori, pa tudi, ko je potil krvavi pot 
na Oljski gori. Od vseh apostolov je 
bil prvi, ki je za Jezusa izpil 
mučeniški kelih kakih devet let po 
Gospodovi smrti. 
 
Takrat je vladal nad Palestino kralj 
Herod Antipa I. Rad bi se bil prikupil 
Judom. Zato se je hlinil, da je 
pravoveren Jud in je preganjal mlado 
Kristusovo Cerkev. Dovolil je 
velikemu zboru, da so apostola 
zgrabili. Pripovedujejo, da mu je 
neki farizej, po imenu Jozija, vrgel 
motvoz okrog vratu in tako so ga 
privlekli pred Heroda. Ta ga je 
obsodil na smrt. Ko so apostola 
Jakoba gnali na morišče, ga je 
spremljal tudi Jozija. Apostolova 
stanovitnost pa ga je tako presunila, 
da se je spreobrnil in prosil Jakoba 
odpuščanja. Apostol ga je ljubeče 
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pogledal, objel in poljubil, rekoč: 
»Mir s teboj!«  
Na sionskem griču je Jakob pokleknil, 
si razgalil vrat in ga sklonil pod meč. 
Apostolska dela pravijo: »Z mečem je 
dal Herod usmrtiti Jezusovega brata 
Jakoba« (12,2). 
 
Nič zgodovinsko trdnega ni v izročilu, 
da je Jakob Starejši oznanjal 
evangelij v Španiji. Ko so Arabci v 7. 
stoletju osvojili Jeruzalem, so 
apostolove kosti prenesli v Santiago 
de Compostela v severozahodni 
Španiji, kjer je še danes znana boţja 
pot. V srednjem veku, to je od 10. do 
15. stoletja, je bil prav zaradi te 
boţje poti sv. Jakob najbolj ljudski 
svetnik in so na njegov grob v 
»Kompostelo« dolga stoletja romali 
tudi naši predniki. Ker goduje poleti, 
so se mu priporočali za dobro letino. 
Tako je postal zavetnik kmetov in 
romarjev.  
 
Na to spominjajo tudi naša ljudska 
pesem, mnoge navade v zvezi s 
kmečkim delom in številni pregovori. 
Sv. Jakobu je na Slovenskem 
posvečeno okoli šestdeset farnih in 
podruţnih cerkva. Posebno lepe so 
cerkve v Ljubljani, Škofji Loki in 
Kostanjevici. 
 
Kmetje na Jakobov dan odnesejo k 
blagoslovu prvo dozorelo jabolko in 
ga imenujejo "Jakobovo jabolko", v 
prekmurščini pa mesec julij 
imenujejo jakobejšček. Na zgodnjih 
upodobitvah je prikazan kot apostol, 
na poznejših pa kot romar z 
romarskimi atributi. 
 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 

 Čas počitnic nas vabi k počitku, 
tako telesnemu kot duhovnemu. 
Veliko je priloţnosti kje najti v tem 
počitniškem času tudi duhovne 
hrane. Izberimo vsak kolikor 
potrebuje.  
 
 Na današnjo nedeljo, ki je 
Krištofova nedelja, blagoslavljamo 
vsa vaša prevozna sredstva in 
molimo za srečno vožnjo. Hvala 
pridnim gospodinjam, ki ste 
prinesle pecivo in smo se tako po 
blagoslovu še poveselili v 
prijateljskem druženju.  
 
 Turistično društvo Počehova, 
vabi k blagoslovu klopotca, ki bo 
danes ob 16 v prostorih 
Turističnega društva v Počehovi. 
Vabljeni! 
 
 V soboto 13. avgusta na 
predvečer praznika Marijinega 
Vnebovzetja bomo kakor vsako 
leto, tudi letos imeli župnijsko 
romanje na Ptujsko goro. Avtobus 
bo odrinili iz parkirnega prostora 
pred našo novo cerkvijo ob 17.30, 
zato večerne sv. maše v Košakih ne 
bo, bo pa sveta maša na Ptujski gori. 
Prispevek za romanje je 10 eur, 
čimprej se prijavite g. ključarju 
Joţetu Kaučiču.      
 
 Pred nami je nadaljevanje del v 

naši cerkvi. 
 Bog vam povrni za vaše darove: 
16. nedelja med letom: 130 EUR; 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 



Sv. maše -  julij in avgust   
 

 
 

17. NEDELJA MED LETOM, 24.7., 
Kristina, mučenka; 
9.30 – za zdravje v druţini in  
   za + Kristino Prša 
 
PETEK, 29.7.,  
Marta, Lazarjeva sestra; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 
 
SOBOTA, 30.7.,  
Peter Krizolog,  
škof in cerkveni učitelj; 
18.00 – molitev sv. roţnega venca  
19.00 + Adolf Krajnc 
 
18. NEDELJA MED LETOM, 31.7.,  
Ignacij Lojolski,  
ustanovitelj jezuitov; 
9.30 + Adolf Krajnc 
 
 
PETEK, 5.8. PRVI V MESECU,  
Marija Snežna; 
19.00 + p. Franci Pivec OFM  
 
SOBOTA, 6.8., PRVA V MESECU 
Jezusova spremenitev na gori, 
praznik; 
18.00 – molitev sv. roţnega venca  
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 
 
 
19. NEDELJA MED LETOM, 7.8., 
PRVA NEDELJA V MESECU 
Sikst II, papež in mučenec; 
9.30 + starša Zorman Elica in Joţef 
 

 

Molitveni kotiček  
 

Dan za dnem Gospod 
nosiš svet in ga hraniš.  
Globlje, kakor si upamo zamišljati  
in kamorkoli gremo  
si ti prisoten.  
Zahvaljujemo se ti za tvojo 
prisotnost,  
ki je tako skrita in ranljiva,  
tako zvesta in dejavna.  
Verujemo v ţivljenje, ki izhaja iz 
tebe,  
tako kot ţivimo od kruha,  
tako kot smo lačni in ţejni miru. 
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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, ţupnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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