
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja Beseda  
 

 

»Vi jim dajte jesti!« (Mt 14,16) 

 

Beseda o Besedi 
 
Kako čudovita iznajdba je mobilna 
telefonija, saj lahko na poti proti 
slovenski obali izveš, o čem lahko 
na dopustu razmišljaš, da bo v 
duhovno korist tebi in vsem, ki 
bodo brali te vrstice. Še dobro, da 
sem v predalu na nočni omarici v 
hotelski sobi našla Sv. pismo – a je 
bilo žal napisano v treh tujih 
jezikih. Današnji evangeljski 
odlomek sem prebrala v nemškem 
jeziku in hitro ugotovila, da ne bo 
prevelikih težav, saj nemščino 
poznam še iz otroških let.  
 
Doma smo pred vsakim obrokom 
molili preprosto molitev, v kateri 
smo povabili Jezusa v goste in ga 
povabili, da blagoslovi naša jedila. 
Kot otrok sem si besede "blagoslovi 
ta jedila" predstavljala kot 
pomnožitev naše skromne 
pojedine.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudi Jezus je namreč molil, preden 
je pomnožil pet hlebov in dve ribi. 
Ozrl se je v nebo, hlebe blagoslovil, 
razlomil in jih dal učencem, da so jih 
razdelili množici. V tem čudežu 
vidijo nekateri podobo evharistične 
večerje. Ta dogodek naj bi se namreč 
zgodil nekoliko pred judovsko veliko 
nočjo ali pasho.  
 
Tako kot vsi ljudje v tistih časih so 
učenci skrbno pobrali ostanke kruha, 
kar 11 košar. Kaj pa mi danes 
počnemo z ostanki hrane? Mi starejši 
se še kar dobro spominjamo 
pomanjkanja kruha, kaj pa naši 
otroci in vnuki? Bog daj, da ne bi 
nikoli trpeli pomanjkanja kruha.  
 
A v svetopisemski zgodbi je nakazan 
tudi drugi vidik, ki je še kako zanimiv 
za naš čas. Ljudje so namreč drli za 
Jezusom, množice so se mu zasmilile 
in zato jih je ozdravljal in jim dajal 
kruha Besede. O, da bi tudi danes vsi 
mi še bolj zahrepeneli po tem kruhu, 
ki ga prejemamo pri vsaki sv. maši in 
se bi nas vsako nedeljo v naši novi 
cerkvi zbralo več.  
 
                               Marjeta Gamser     
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ZA OTROKE IN MLADE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAPIRNATI ZMAJ 
 
Nekega jasnega in vetrovnega jutra 
sta deček in njegov dedek spustila 
v zrak čudovitega papirnatega 
zmaja.  
Zmaj se je z vetrom dvigal vedno 
višje, dokler ni postal majhna pika. 
Vrvica se je odvijala in sledila 
zmaju, na drugi strani pa je bila 
trdno privezana na dečkovo 
zapestje. Tam zgoraj, na modrem 
nebu se je zmaj mirno in varno 
zibal, tako kot ga je nosil piš vetra.  
Dva debela klepetava goloba, ki sta 
leno letela po nebu, sta se 
približala zmaju in se začela 
pogovarjati o njegovih barvah.  
»Si pa zelo lepo oblečen, prijatelj,« 
je rekel eden. »Daj, pridi z nama. 
Gremo tekmovat, kdo dlje zdrži,« 
je rekel drugi.  
»Ne morem,« je odgovoril papirnati 
zmaj. »Zakaj ne?« »Privezan sem 
na svojega malega gospodarja tam 
spodaj na zemlji.« Oba goloba sta 
pogledala navzdol. »Jaz ne vidim 
nikogar,« je rekel eden.  

Tudi jaz ga ne vidim,« je odvrnil 
papirnati zmaj, »vendar sem 
prepričan, da je tam, kajti od časa 
do časa čutim, kako potegne za 
vrvico.« 
 
Bodi srečen, če Bog od časa do časa 
potegne za tvojo vrvico. Ne vidiš ga, 
vendar je povezan s teboj. Ne bo te 
izpustil. Nikoli. 
 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIVNOST 
 
Že od malega je bil Jurček pravcata 
nadloga. Zato so ga starši peljali k 
svetemu možu, h kateremu so se 
zatekali vsi, ki so potrebovali nasvete 
v najtežjih stvareh. 
»Pustite mi ga tukaj četrt ure,« je 
rekel mož. 
Ko so starši odšli, je starec zaprl 
vrata. Jurčka je postalo kar malo 
strah. 
Sveti mož se je približal otroku in ga 
tiho objel. Močno ga je objel. 
Tistega dne se je Jurček naučil, kako 
se spreobračajo ljudje. 

 
 



AKTUALNO 
 

LETOVANJE MLADIH IN OTROK   
IZ NAŠE ŽUPNIJE V KOPRU 

 
»Odrini na globoko, tam so školjke, 
v njih odkril boš bisere drage …« 
 
Kot je ustaljena delovna praksa, 
smo tudi v počitnicah združili moči 
mladinki pevski zborček in 
ministranti ter se odpravili na 
morje. Ni nas prestrašila deževna 
vremenska napoved, saj smo se 
odločili, da bo nam skupaj 
enostavno lepo.  
 
Odisejada v Koper se je pričela s 
slavnostno sv. mašo pri Sv. Jakobu 
v Slovenskih goricah, že naslednji 
dan pa smo sodelovali pri škofovi 
sv. maši v Kopru ob prazniku sv. 
Ane.  
 
Čas med vsakodnevnim obiskom 
cerkve smo zapolnili s kopanjem (in 
tunkanjem), sončenjem in 
martinčkanjem, družabnimi 
igricami ter ekstremnim kuhanjem 
in prehranjevanjem. Čas nam je kar 
prehitro minil.  
 
Še posebej pa nam bo ostalo v 
lepem spominu vsakoletno srečanje 
s patrom Evgenom, ki se letos seli v 
Maribor. Da bi mu pot v mesto pod 
Pohorjem bila v veselje, smo ga 
presenetili s pesmijo in 
dobrodošlico.  
 
Tudi letos nam je skupno letovanje 
dalo novih idej in moči za izzive, ki 
nas čakajo.  

NAŠA OZNANILA  
  

 

 
 Turistično društvo Počehova, 
vabi k blagoslovu klopotca, ki bo 
danes ob 14h v prostorih 
Turističnega društva v Počehovi. 
Vabljeni! 
 
 To soboto, 6. avgusta 2011, ob 19h 
bo med nami slovenski pevski zbor 
»Slovenski cvet« iz Nemčije. Po sv. 
maši bo dobrodelni koncert za 
gradnjo naše nove cerkve. Lepo 
vabimo, da se srečanja udeležite, 
povabite čim več sorodnikov in 
znancev, da bomo tako s skupnimi 
močni prispevali k nadaljevanju naše 
gradnje. Več si preberite v PRILOGI! 
 
 V soboto, 13. avgusta, na 
predvečer praznika Marijinega 
Vnebovzetja bomo kakor vsako 
leto, tudi letos imeli župnijsko 
romanje na Ptujsko goro. Avtobus 
bo odrinil 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, čim 
prej se prijavite g. ključarju Jožetu 
Kaučiču.      
 
 Pred nami je nadaljevanje del v 

naši cerkvi. 
 

 Bog vam povrni za vaše darove: 
17. nedelja med letom: 215 EUR; 

 
Iskreno vas prosimo  

za vašo pomoč! 
 
 



Sv. maše -  julij in avgust   
 

 
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. rožnega venca  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
DOBRODELNI KONCERT PEVSKEGA 
ZBORA »SLOVENSKI CVET« 
 
 
19. NEDELJA MED LETOM, 7.8.,  
Sikst II., papež, mučenec; 
9.30 + starša Zorman Elica in Jožef 
 
 
PETEK, 12.8.   
Ivana Šantalska, redovnica; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije  
 
SOBOTA, 13.8.,  
Bernard, opat in cerkveni učitelj; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 + p. Franci Pivec OFM 
 
 
19. NEDELJA MED LETOM, 14.8., 
PRVA NEDELJA V MESECU 
Sikst II, papež in mučenec; 
9.30 + starša Valter in Marija   
          Pavalec 

Molitveni kotiček  
 

Pod tvoje varstvo pribežimo, 
o sveta Božja Porodnica, 
ne zavrzi naših prošenj v naših 
potrebah, 
temveč reši nas vselej vseh 
nevarnosti, 
o častitljiva in blagoslovljena 
Devica, 
naša Gospa, naša srednica, naša 
besednica! 
S svojim Sinom nas spravi, 
svojemu Sinu nas priporoči, 
svojemu Sinu nas izroči. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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