
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Beseda o Besedi 

Prav v shodnico v Kafarnaumu je 
umeščen dolg Jezusov govor o 
kruhu življenja in v današnjem 
evangeljskem odlomku je njegov 
uvodni del. Jezus takoj razume, 
da ga ti ljudje iščejo predvsem 
zato, »ker so jedli kruh in se 
nasitili«. Ustavili so se ob 
znamenju, niso pa dojeli 
njegovega pomena. Ne iščejo 
njega, ampak njegove čudeže. 
Vse nadaljevanje govora ni nič 
drugega kot Jezusovo potrpežljivo 
prizadevanje, da bi jim pomagal 
povzpeti se k drugemu kruhu, k 
tistemu, ki »prihaja iz nebes in 
daje svetu življenje« in da je to 
on sam s svojo besedo in s svojim 
življenjem: »Ne delajte za jed, 
ki mine, temveč za jed, ki 
ostane za večno življenje in 
vam jo bo dal Sin človekov.« Na 
vprašanje ljudi: »Kaj naj storimo, 
da bomo delali Božja dela?«, 
Jezus odgovarja z zelo 
pomembnimi besedami: »Božje 
delo je to, da verujete v 

 

 

 

 

 

 
 tistega, ki ga je on poslal.« S to 
trditvijo postavi Jezus vero vanj 
za temelj vsega govora, ki ga bo 
izrekel. Nima smisla govoriti o 
evharistiji, če v Jezusu ne 
prepoznamo Božjega Sina in 
kruha, ki prihaja iz nebes in daje 
življenje ljudem. Brez te vere 
evharistija postane magični 
ritual, s katerim človek skuša 
pridobiti naklonjenost božanstva 
in si pridobiti gmotne ugodnosti, 
ali pa postane zgolj sveti in 
bratski obed v čast božanstvu, 
brez resničnega občestva z njim.  

Evharistija pa je predvsem 
»skrivnost vere«, kot to 
oznanjamo pri vsaki maši. Jezus 
je lahko resnično in telesno 
navzoč na oltarju, toda če ne 
verujem, je zame, kakor da ga ni. 
Je tako, kakor da bi orkester igral 
čudovito glasbo za popolnoma 
gluhega človeka. 
                         
                         R. Cantalamessa 

 

Leto XVII., 
št. 304, 
18. nedelja   
med letom; 
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18. nedelja med letom    



 Naša oznanila 
 
 Bog lonaj danes za vaš 
prvonedeljski dar za našo cerkev!  
 
 Zakrament sv. zakona želita 

prejeti: 
Ženin: Jurij Čas, rkt, rojen 
8.3.1987, stanujoč Šmartno pri 
slovenj Gradcu 179a in 
Nevesta: Vladka Arnuš, rkt, 
rojena 8.6.1983, stanujoča 
Košaški dol 93, Maribor.  
Mladoporočencema čestitamo in 
jima voščimo obilo Božjega 
blagoslova na njuni skupni 
življenjski poti! 
 

 K Bogu je odšla 
 

Katarina Jaunik, roj. Tuš,  
rojena 25.10.1928 v Jarenini, 

stanujoča Košaški dol 97,  
2000 Maribor. 

Pogreb bo v torek 4.8.2015 ob 
11.30 na pobreškem 

pokopališču, po pogrebu bo sv. 
maša v župnijski cerkvi Marije 
Matere Cerkve na Pobrežju. 

Gospod, daj ji večni pokoj  
in večna luč naj ji sveti,  
naj počiva v miru, amen! 

 

  Sv. maše pred nami 
 

 

18. NEDELJA MED LETOM, 2.8., 
prva v mesecu, Evzebij, škof; 
09.00 +  Fanika Kliček (darovala 
družina Jagačič) 
 

PONEDELJEK, 3.8., 
Lidija, svetopisemska žena; 
19.00 + p. Albin Černenšek  
TOREK, 4.8.,  
Janez M. Vianney, arški župnik; 
19.00 – za  svetost duhovnikov 
SREDA, 5.8.,  
Marija Snežna; 
19.00 + Stanislav Sajko 
 
ČETRTEK, 6.8., prvi v mesecu, 
Jezusova spremenitev na gori; 
19.00 + Marija Bedrač (osmina) 
 

PETEK, 7.8., prvi v mesecu, 
Sikst II., papež, mučenec;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
 

SOBOTA, 8.8.,  
Dominik, duhovnik, ustanovitelj 
dominikancev; 
16.00 – za blagoslov 
mladoporočencev 
 
 19. NEDELJA MED LETOM, 9.8,  
Terezija B. od Križa (Edith 
Stein), mučenka, sozavetnica 
Evrope; 
09.00 + Roza Slana in + Jože 
Tomažič in + Branko Krajnc 
 

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  
Igor Novak, župnijski 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

