
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Nekega dne se je Jezus umaknil 
na samoten kraj ob obali 
Galilejskega jezera. Ko je stopil 
iz čolna, je zagledal veliko 
množico, ki ga je čakala. 
»Zasmilili so se mu in ozdravil je 
njihove bolnike.« Govoril jim je o 
Božjem kraljestvu. Medtem pa se 
je zvečerilo. Jezus nato preseneti 
apostole, ko jim pravi, in to tako, 
da so vsi slišali: »Vi jim dajte 
jesti!«. Oni pa mu zmedeni 
odgovorijo: »Tukaj imamo samo 
pet hlebov in dve ribi!« Jezus jim 
reče, naj mu jih prinesejo. Vse 
povabi, naj sedejo. Vzame pet 
hlebov in dve ribi, moli, se 
zahvali Očetu, potem pa naroči, 
naj vse to razdelijo množici. »Vsi 
so jedli in se nasitili ter pobrali 
koščke, ki so ostali, dvanajst 
polnih košar.« Kaj nam govori ta 
evangelij? Najprej, da Jezusa 
skrbi in se mu »smili« ves človek, 
njegovo telo in duša. Dušam deli 
besede, telesom pa zdravje in 
hrano. Rekli boste: 

 

 

 

 

 

 

zakaj tega ne dela tudi danes? 
Zakaj ne deli kruha tolikim 
milijonom lačnih ljudi na zemlji? 
Zagotovo Jezus tudi danes 
pomnožuje pet hlebov in dve ribi! 
To dela na svetovni ravni. Ozrimo 
se okoli sebe. Če smo v teh 
poletnih dneh na deželi, se 
spomnimo, da so bile še pred 
nekaj tedni njive prekrite z 
zlatim žitnim klasjem, ki je danes 
že spravljeno v žitnicah. Če smo 
na morju, vidimo ribiče, ki 
vlečejo na kopno polne mreže rib. 
Posejanih je bilo »pet« semen 
žita, zdaj pa jih požanjemo na 
stotine. In tudi ribe, veliko jih 
ulovimo, pa jih spet najdemo. Ali 
ni tudi to čudežna pomnožitev? Le 
da smo se zato, ker se dogaja 
vsako leto, nanjo navadili in nam 
je sama po sebi umevna. To 
imenujemo naravni pojav. Nismo 
se pa sposobni temu čuditi, videti 
čudežni vidik vsega tega. Assueta 
vilescunt so rekli nekoč, kar 
pomeni: navadne/običajne stvari 
izgubijo vrednost. R.Cantalamessa 
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Marija Snežna 

Današnjemu kristjanu bi se moglo 

zdeti čudno, ko ugotovi, da je 

rimski svetniški koledar začel šele 

pozno dajati mesto tudi Mariji, ki 

je kraljica vseh svetnikov.  

Vsekakor pa je že ob koncu 4. 

stoletja v Rimu obstajala votlina 

Jezusovega rojstva, posneta po 

pravi betlehemski votlini. Bilo je 

to v baziliki, ki jo je papež Liberij 

(+ 366) sezidal na griču Eskvilinu; 

pri tem je očitno odločala 

potreba, da bi v Rimu samem 

imeli za božično skrivnost 

poseben kraj češčenja, kakor so 

ga imeli za sv. apostola Petra in 

Pavla ter za rimske mučence. Ko 

je nato papež Sikst III. (432-440) 

pod vtisom veličastnega efeškega 

koncila hotel imeti poseben kraj 

za češčenje Marije »Bogorodice«, 

je bilo nekako naravno, da je 

izbral Liberijansko baziliko, v 

kateri je bila votlina Jezusovega 

rojstva. 

Najbolj udomačeno ime za to 

najimenitnejšo in največjo 

Marijino cerkev v Rimu pa je Sv. 

Manija Snežna (S. Maria ad Nives). 

Nastalo je na podlagi legende, ki 

je okoli nastanka cerkve spletla 

prijazno zgodbo. Pod papežem 

Liberijem – tako pripoveduje 

zgodba, ki se da dokazati šele za 

zgodnji srednji vek – je rimski 

patricij Janez s privoljenjem 

svoje plemenite žene sklenil, da 

bo, ker nista imela otrok, deviško 

Gospodovo mater napravil za 

dedinjo svojega velikega 

premoženja. Oba sta goreče 

molila, da bi spoznala, kako naj 

bi uporabila svoje premoženje 

Mariji v čast. V poletni noči 4. 

avgusta, torej v času, ko je v 

Rimu navadno največja vročina, 

sta zakonca zagledala v sanjah 

Marijino prikazen, ki je velela 

pozidati cerkev na kraju, kjer bo 

naslednji dan ležal sneg. Enake 

sanje je prav tedaj imel tudi 

papež Liberij, ki je naslednje 

jutro prejel poročilo patricija 

Janeza o Marijini prikazni in njeni 

volji. Papež je v spremstvu 

duhovščine in ljudstva v slovesni 

procesiji še isto jutro šel na grič 

Eskvilin, pokrit s snegom, in tam 

zaznamoval prostor za zidanje 

Marijine cerkve. Bleščeči beli 

sneg sredi najsilnejše vročine je v 

legendi simbol Marijine 

brezmadežne čistosti. 

Poleg »jaslic«, tako priljubljenih 

vernim Rimljanom, hrani cerkev 



Marije Snežne še zaklad; zelo 

drag rimskemu ljudstvu: milostno 

podobo Matere božje, imenovano 

Salus populi Romani, Rešiteljica 

rimskega ljudstva. Legenda 

pripoveduje, kako se je Marija, ki 

so se ji Rimljani priporočali pred 

to podobo, izkazala za rešiteljico 

zlasti očitno leta 593. Takrat je 

razsajala po rimskem mestu 

strašna kuga, da so ljudje 

trumoma umirali. Ko je bolezen 

divjala čedalje huje, je papež sv. 

Gregor Veliki odredil procesijo, v 

kateri so nesli milostno podobo iz 

Liberijeve v vatikansko baziliko. 

Papež sam se je z duhovščino 

procesije udeležil. Ko so med 

gorečo molitvijo prišli do 

Aelijevega mostu, je papež 

zagledal nad Hadrijanovim 

gradom v zraku angela, kako je 

pravkar vtaknil meč v nožnico. 

Obenem se je zaslišalo petje 

kakor petje nebeškega zbora: 

Raduj se, Kraljica nebeška, 

aleluja! ... In s tistim dnem je 

kuga začela ponehavati. V spomin 

na ta dogodek še sedaj oni most 

imenujejo Angelski most in grad 

Angelski grad. Rimljani pa so tudi 

še v poznejših stoletjih, kadar je 

grozila mestu kaka velika 

nevarnost, s posebnim zaupanjem 

poklekovali pred to Marijino 

milostno podobo. O sliki 

pripovedujejo, da je delo sv. 

evangelista Luka, ki naj bi bil 

osebno slikal Devico Marijo. Po 

mnenju arheologov izvira slika 

dejansko iz 13. stoletja, posneta 

pa je bila po mnogo starejši 

predlogi bizantinskega sloga. Slika 

velja za »palladium« mesta Rima, 

tj. za »varuhinjo«, za 

najslavnejšo Marijino milostno 

podobo, kar jih ima mesto. Papež 

Pavel V. (1605-1621) je dal nad to 

sliko sezidati bogato kapelico v 

baročnem slogu, okrašeno z zelo 

dragocenim marmorjem. 

Spomnimo se, da je pred to sliko 

molilo veliko slovitih svetnikov: 

sv. Ignacij Loyolski, sv. Alojzij 

Gonzaga, sv. Stanislav Kostka, sv. 

Terezija Deteta Jezusa. 

VIR: Leto svetnikov, 1, 1999. 

Smolik, M., ur., Celje, Mohorjeva 

družba, str. 309-313. 

 Naša oznanila 
 
 Prihodnjo nedeljo 10. 8. 
2014  bo sv. maša ob 9h na 
prostoru pred našo cerkvijo. 
Vabljeni! 
 
 Približuje se 15. avgust in s 
tem 16. rojstni dan naše 
župnije. Kot vedno bomo tudi 
letos na predvečer praznika 



romali na Ptujsko goro. 
Prispevek za romanje je 5 eur, 
čim prej se prijavite g. župniku.    
 
 Bog povrni za vaš prvonedeljski 
dar za našo župnijsko cerkev.  
 
 

  V Bogu je zaspal   
 

Janko Muhič, roj. 11.7.1958  
v Mariboru, stanujoč  
V zavoju 22, Maribor.  

Pogreb je bil na pokopališču 
Dobrava v sredo 31.7.2014.  

 
Gospod, daj mu večni pokoj in 

večna luč naj mu sveti, naj 
počiva v miru, amen. 

 
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
 
18. NEDELJA MED LETOM, 3.8., 
prva v mesecu, 
Lidija, svetopisemska žena; 
9.00 + Milan Robar  
(daroval gospod Franc Štrakl);  
+ Janko Muhič  

 
SREDA, 6.8., 
Praznik Jezusove spremenitve 
na gori, Just in pastor, 
mučenca; 
19.00 – priprošnja k Sv. Duhu 
 
 

ČETRTEK, 7.8.,  
Afra, mučenka; 
19.00 + Stefka Vogler  
(darovala družina L. Krajnca) 
 
PETEK, 8.8., Dominik, 
duhovnik, ustanovitelj 
Dominikancev;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 

 
SOBOTA , 9.8, 
Terezija B. od Križa (Edith 
Stein), mučenka, sozavetnica 
Evrope; 
19.00 + oče Jože Tomažič in 
mama Roza Slana 

 
19. NEDELJA MED LETOM, 
10.8.,Lovrenc, diakon in 
mučenec; 
09.00 + iz družine Fras Jevšenak; 
+ Mihael Kovačič 

 
 
 

 
 

 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. 
Hvala za Vaše darove 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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