
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja Beseda  
 

 

»Gospod, pomagaj mi!« (Mt 15, 24) 

 

Beseda o Besedi 
 

Evangeljsko stran, ki jo poslušamo 
pri današnjem bogosluţju, bi lahko 
poimenovali: »Kako je nekega dne 
neka ţena premagala Jezusa s svojo 
vero.« 
Od blizu si poglejmo potek tega 
dogajanja. Jezus je med istim 
potovanjem, med katerim je 
pomnoţil kruh in hodil po vodi, 
prišel v kraje Tira in Sidona, to je 
na ozemlje, kjer so bivali pogani, 
ne Judje (danes sta to Tir in Saida v 
Libanonu). Naproti mu pride 
kanaanska ţena, potomka ljudstva, 
ki je prebivalo v Palestini, preden 
so jo zavzeli Judje. Ona je torej 
poganka. 
Ţena začne vpiti: »Gospod, Davidov 
sin, usmili se me! Mojo hčer zelo 
mučijo demoni.« In ţe je tu prvi 
hladen tuš. Beremo, da ji Jezus »ni 
odgovoril niti besede«. Apostoli 
posredujejo in prosijo zanjo, pa ne 
toliko iz ljubezni do ţene, kakor 
zato, ker je silila za njimi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Odpravi jo,« – so mu rekli – »ker 
vpije za nami«. Še druga jasna 
Jezusova zavrnitev: »Poslan sem le k 
izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« 
Moje poslanstvo – je hotel Jezus reči 
– je namenjeno predvsem 
judovskemu ljudstvu; ko se bo to 
ljudstvo spreobrnilo in sprejelo Boţje 
kraljestvo, bo prav ono moralo 
ponesti evangelij poganom. 
Kaj bi v tem trenutku storili mi? 
Verjetno bi se zgroţeni obrnili in bi 
uţaljeni odšli godrnjaje sami pri sebi: 
»Ali je to način nekoga, ki se razglaša 
za prijatelja reveţev in stiskanih, da 
tako ravna z ljudmi?« Kanaanska ţena 
ne stori tega. Je popolno nasprotje 
zamerljivega človeka, ki je zlahka 
uţaljen. Kaj torej stori? Pribliţa se 
Jezusu, pade predenj in pravi: 
»Gospod, pomagaj mi!« Na zavrnitev 
odgovori s še bolj gorečo prošnjo in 
pričakovanjem. 
In Jezus ji pomaga. Ko pomaga ţeni, 
ki ni bila judovskega porekla se 
mnogi pohujšujejo. A Jezus s tem in 
mnogimi drugimi dejanji in čudeţi 
jasno pove: Bog se ne ozira na 
narodnost, socialni status, spol. Bog 
se ozira na vsako trpeče srce.  
                              R. Cantalamessa  
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ISKANJE BOTROV ZA NAŠO 
NOVO CERKEV  

 
Dragi župljani! 
 
Kot lahko vidite, se gradnja naše 
cerkve in ţupnijskega doma lepo 
nadaljuje. Vsi smo tega zares 
veseli. Naša ţelja je končati fasado 
– da bomo tako končno dokončali 
nezaključene robove strehe, in 
finalizirati ţupnijski dom – to se 
pravi končati instalacije, omete, 
poloţiti talno gretje in narediti 
estrihe. Nato bomo, če Bog da, 
opremili za začetek tri najbolj 
nujne prostore za normalno  
pastoralno delovanje in seveda 
stanovanje za g. ţupnika.   
 
Nenehno vas obveščamo in prosimo 
za vašo duhovno in finančno 
podporo, hvala vam, ker se na 
prošnje odzivate.  
 
V mnogih ţupnijah po Sloveniji 
obstaja program botrstva, kot 
pomoč pri različnih ţupnijskih 
projektih. Tudi v naši ţupniji 
obstaja tak program. Povabimo vas, 
da se nanj odzovete. Vsekakor je 
gradnja naše nove cerkve zares 
velik in zgodovinski  projekt, ki ga 
sami zgolj z rednimi nedeljskimi 
nabirkami ne bomo mogli 
uresničiti. Zato iščemo vse 
moţnosti za pomoč iz tujine in iz 
vseh razpoloţljivih virov, a 
vendarle mora biti prvi »vir« 
domače občestvo. Zato vas res 
prosimo za vaš pogum in 
širokosrčnost, za vsako opeko, za 
katero ste in še boste darovali, 

bodite prepričani, ste vgradili ne 
samo opeko v našo ţupnijsko cerkev, 
s takimi dobrimi deli si resnično – 
brez vsakega pretiravanja - 
tlakujemo pot v nebesa.  
Zato Bog Vam povrni! 
 
Sistem botrstva pri nas je sledeč:  
 
otroška opeka: nad 10 EUR 

družinska opeka: nad 100 EUR 

železna opeka: nad 500 EUR 

bronasta opeka: nad 1000 EUR 

srebrna opeka: nad 3000 EUR 

zlata opeka: nad 5000 EUR 

 
Vašo denarno pomoč lahko nakaţete 
na ţiroračun: 
Ţupnija Maribor Košaki, 
Ul. Vita Kraigherja 2,  
2000 Maribor, 
ali prispevek osebno izročite g. 
ţupniku.  
——— 
pri Poštni banki Slovenije: 
v Sloveniji:  
TRR: SI56 9067 2000 0591 664; 
s pripisom: za  opeko 
tujina: TRR: SI56 9067 2000 0591 664, 
PBSL SI 22x 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 



ZA OTROKE IN MLADE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VSAK ČLOVEK JE POMEMBEN 
 
Študentka je pripovedovala, kako 
jim je profesor napovedal poseben 
preizkus znanja. Skrbno je 
študirala, zato je najprej preletela 
vprašanja. Med njimi je bilo 
nenavadno vprašanje: »Kako je ime 
čistilki, ki čisti na našem oddelku?« 
Študentka je poznala ţeno, po 
kateri je spraševal profesor. Veliko 
krat jo je ţe srečala. Bila je 
majhna, črnolasa, stara kakšnih 
petdeset let. Vendar pa je morala 
to vprašanje pustiti brez odgovora. 
Tudi neki drugi študent se je 
pritoţil, da ne ve odgovora, ter 
vprašal, ali bo tudi zadnje 
vprašanje upoštevano pri 
ocenjevanju. Profesor je odgovoril: 
»Seveda. Pri svojem delu boste 
srečali veliko ljudi. Vsak od njih je 
pomemben! Vsi si ţelijo vaše 
pozornosti in skrbi, pa čeprav se 
jim boste lahko samo prijazno 
nasmehnili in jih lepo pozdravili.« 
Tega dogodka študentje niso nikoli 
pozabili. Čistilki je bilo ime 
Doroteja. Morda si ne bomo nikoli 
zapomnili vseh imen, ampak ne 
bomo se mogli izgovarjati, če se ne 
bomo niti malo potrudili, da bi 
spoznali te ljudi. 

Teti, ki moli roţni venec, je ime 
Milka. 
Gospa, ki speče najboljšo potico, je 
Anica. 
Stric, ki vse odklene in zaklene, je 
Mirko. 
Tudi stric, ki nam je sestavil oder, je 
Mirko. 
Gospoda Joţeta pa pogrešamo. 
… nekaj imen ţe poznamo … Kako pa 
je nam ime? 
 
                              Slomškovi glaski 
 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 
 Še vedno vabimo na župnijsko 
romanje, ki bo, kot smo rekli, na 
predvečer praznika Marijinega 
Vnebovzetja, TO SE PRAVI danes, V 
NEDELJO, 14. 8. 2011. Datum je 
povezan tudi z rojstnim dnevom 
naše župnije, ki letos na 15. 
avgusta obhaja svoj 13. rojstni dan. 
Avtobus bo odrinil iz parkirnega 
prostora pred našo novo cerkvijo ob 
17.30. Prispevek za romanje je 10 
eur, čimprej se prijavite g. ţupniku 
(041 868 298).      
 
 Pred nami je nadaljevanje del v 

naši cerkvi. Bog vam povrni  
za vaše darove: 

19. nedelja med letom: 270 EUR; 
 

Iskreno vas 
prosimo  

za vašo pomoč! 
 

 



Sv. maše v avgustu   
 

20. NEDELJA MED LETOM, 14.8., 
Maksimiljan Kolbe, mučenec; 
9.30 + starša Marija in Valter 
Pavalec 
17.30 – odhod na romanje na 
Ptujsko goro, kjer bo sv. maša  
za + Angelo Poţgan  
 
PONEDELJEK, 15.8., 
MARIJINO VNEBOVZETJE,  
slovesni praznik; 
9.30 + starši Fekonja, Črnčec,  
        + brat in sestra 
 
PETEK, 19.8.   
Janez Eudes, duhovnik; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 

 
SOBOTA, 20.8.,  
Bernard, opat in cerkveni učitelj; 
18.00 – molitev sv. roţnega venca  
19.00 – za duše v vicah  
 
21. NEDELJA MED LETOM, 21.8., 
Pij X., papež; 
9.30 + starši Kliček 
 
PETEK, 26.8.   
Tarzicij, mučenec; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 

 
SOBOTA, 27.8.,  
Monika, mati sv. Avguština; 
18.00 – molitev sv. roţnega venca  
19.00 – za duše v vicah  
 
22. NEDELJA MED LETOM, 28.8., 
Avguštin, škof in cerkveni učitelj; 
9.30 -  v dober namen 

Molitveni kotiček  
 
Danes bom daroval smehljaj vsem 
namrščenim in nataknjenim,  
ki jih bom srečala.  
Za prvega človeka vsaj,  
ki se bo zglasil pri meni,  
bom storil vse, kar bo ţelel.  
Trudil se bom, da ne bom hitel,  
da bom potrpeţljiv sama s seboj,  
da ne bom ţivčen,  
če mi delo ne bo šlo gladko od rok.  
Pol urice pa bom namenil samo sebi,  
za branje, oddih, glasbo, pesem.  
Pazil bom, da ne bom osoren in 
neizprosen, temveč pozoren do drugih.  
Z vsakdanjimi neuspehi, drobnimi in 
velikimi, se bom mirno sprijaznil in si 
prizadeval, da mi dobre volje ne bodo 
skalili, tako da bom ostal pravičen.  
Kar se da dolgo bom ohranil v srcu  
radost današnjega dne in jo delil  
vsem okrog sebe. 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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