
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Beseda o 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. To 
nam daje priložnost, da malce 
globlje razmislimo o evharistični 
skrivnosti in vsakokrat osvetlimo 
enega izmed njenih vidikov. 

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 
                        R. Cantalamessa 

 
 

 Naša oznanila 
 
 Romanje v Medţugorje zaradi  
premalo prijavljenih. Kljub 
temu, da romanje zaenkrat 
odpade, bomo v prihodnosti našli 
za isto romanje nov termin.   
 

Leto XVII., 
št. 303, 
17. nedelja   
med letom; 

26.7.2015  

 

17. nedelja med letom - Krištofova   



 Danes je Krištofova nedelja, ko 
bo po sv. maši blagoslov vozil na 
parkirišču pred našo cerkvijo, 
vabljeni! 

 
 Pred nami je petek pred prvo 
soboto, ko bo g. župnik obiskal in 
obhajal starejše na domu. Bog 
lonaj v nedeljo za vaš 
prvonedeljski dar za našo cerkev!    
 
 
 

  Sv. maše pred nami 
 

 

17. NEDELJA MED LETOM – 
KRIŠTOFOVA NEDELJA, 26.7,  
Joahim in Ana, starša Device 
Marije; 
09.00 + Janko Muhič, njegov + oče 
in Rozalija Rajšp 
 
PONEDELJEK, 27.7., 
Gorazd, Kliment in drugi učenci 
Cirila in Metoda; 
19.00 + p. Albin Černenšek  
 
TOREK, 28.7.,  
Zmago I., papeţ; 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
SREDA, 29.7.,  
Marta, Lazarjeva sestra; 
19.00 + Marija Lorbek (40. dan) 
 
ČETRTEK, 30.7.,  
Peter Krizolog, škof, cerkveni 
učitelj; 
19.00 + Stanislav Sajko (osmina) 

PETEK, 31.7., petek pred prvo 
soboto, Ignacij Loyolski, 
duhovnik, ustanovitelj jezuitov;  
19.00 + mama Ivana Škofič – pet 
mesecev (darovala hčerka 
Cvetka) 
 
SOBOTA, 1.8., prva v mesecu,  
Alfonz M. Ligvorij,  
škof, cerkveni učitelj; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 + Miholic Vlado, + starši 
Miholic in Prša 
 
18. NEDELJA MED LETOM, 2.8., 
prva v mesecu, Evzebij, škof; 
09.00 + Fanika Kliček (darovala 
družina Jagačič) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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