
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja Beseda  
 

 

»Kaj pa vi pravite?« (Mt 16, 15) 

 

Beseda o Besedi 
 

V današnji kulturi in druţbi 
obstajajo različne raziskave 
javnega mnenja, ki jih lahko kot 
podobo uporabimo za to, da bi 
laţje razumeli evangelij današnje 
nedelje. Raziskave javnega mnenja 
danes uporabljajo skoraj povsod, 
predvsem v politiki in ekonomiji. 
Tudi Jezus je nekega dne hotel 
narediti raziskavo javnega mnenja, 
toda kot bomo videli, z drugačnimi 
nameni. Ti niso bili politični, 
ampak vzgojni. Ko je prišel v kraje 
Cezareje Filipove tam na severu 
Izraela, je med počitkom, ki mu je 
ponudil nekaj miru skupaj z 
apostoli, prav njim nepričakovano 
postavil vprašanje: 
»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin 
človekov?« 
Zdi se, kot da so apostoli 
pričakovali, da si bodo lahko 
končno dali duška in mu povedali, 
kaj se govori o njem. Odgovorili so: 
»Nekateri, da Janez Krstnik, drugi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elija, spet drugi Jeremija ali kdo 
izmed prerokov.« 
Toda Jezus ni ţelel meriti svoje 
popularnosti ali stopnje svoje 
priljubljenosti pri ljudeh. Njegov 
namen je bil povsem drug. Zato je 
vprašal:»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 
To drugo, nepričakovano vprašanje 
jih je popolnoma zmedlo. Molk in 
spogledovanje. Če pri prvem 
vprašanju beremo, da so apostoli 
»odgovorili« vsi skupaj, kakor v 
zboru. Tokrat pa je glagol v ednini; 
en sam »odgovori«, in to Simon 
Peter:»Ti si Kristus, Sin ţivega Boga!« 
Med odgovoroma je velika razlika – 
kot da bi morali preskočiti globok 
prepad, gre za nekakšno 
»spreobrnjenje«. Če je za odgovor na 
prvo vprašanje zadostovalo, da so 
pogledali okoli sebe, prisluhnili 
mnenju ljudi, so se morali sedaj 
zazreti v svojo notranjost, prisluhniti 
zelo drugačnemu glasu, ki ne prihaja 
od mesa in krvi, ampak od Očeta, ki 
je v nebesih. Peter je bil deleţen 
razsvetljenja »od zgoraj«. Bog daj, 
da bi tudi mi skupaj s Petrom ne 
samo z besedami temveč z našim 
konkretnim ţivljenjem izpovedovali 
to resnico.              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 želja je končati 
fasado – da bomo tako končno 
dokončali nezaključene robove 
strehe, in finalizirati župnijski 
dom – to se pravi končati 
instalacije, omete, položiti 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. župnika.   
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
Basen o medvedu 
 

V gozdu zavlada panika. Baje ima 
medved Medo seznam ţivali, ki jih bo 
pojedel. 
 
Pa se prvi opogumi jelen in gre k 
medvedu. 
Jelen: "Medo, je res, da imaš seznam 
živali, ki jih boš pojedel?" 
Medo: "Res je." 
Jelen: "Mi lahko poveš, če sem na 
seznamu?" 
Medo: "Ja, si." 
Naslednji dan je bil jelenov zadnji. 
 
Pa se opogumi volk in gre k Medotu: 
"Medo, je res, da imaš seznam živali, 
ki jih boš pojedel?" 
Medo: "Res je." 
Volk: "Sem na njem?" 
Medo: "Si." 
Volk se poslovi od medveda, 
naslednji dan pa tudi od ţivljenja. 
Panika v gozdu narašča. 
 
Tretji dan medveda obišče zajček: 
"Medo, je res, da imaš seznam živali, 
ki jih boš pojedel?" 
Medo: "Res je." 
Zajček: "Sem na njem?" 
Medo: "Si." 
Zajček: "Me lahko zbrišeš?" 
Medo: "Seveda, lahko, ni problema." 

Nauk zgodbe:  komunikacija je zelo 
pomembna, je ključ do uspeha. 

                               
O VOLKOVIH 
 
Nekega večera je dedek indijanskega 
plemena Cherokee pripovedoval 
svojemu vnučku o bitki, ki se dogaja 
znotraj nas. 
Rekel je: ”Moj vnuk, ta bitka stalno 
poteka med dvema volkovoma znotraj 
vseh nas. Eden je Hudoben. Jezen je, 
nevoščljiv, ljubosumen, ţalosten, 
veliko obţaluje, pohlepen, aroganten, 
samopomilujoč, kriv, zamerljiv, ima 
občutek manjvrednosti, laţe, je laţno 
ponosen, ima občutek večvrednosti in 
egoističen. Drugi pa je Dober. Vesel, 
miren, ljubeč, upajoč, spokojen, 
usmiljen, prijazen, dobronameren, 
empatičen, radodaren, resnicoljuben, 
sočuten in zaupa.”  
Vnuček je razmišljal o tem in vprašal 
dedka: ”Kateri volk pa zmaga?” 
Dedek je preprosto odgovoril: ” 'Tisti, 
ki ga hraniš.” 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 Hvala vsem, ki ste prejšnjo 
nedeljo poromali k Mariji na Ptujsko 
goro.  
 V soboto 27.8. po večerni sv. maši 
imajo redno srečanje bralci in bralke 
Boţje besede, vabljeni! 
 
 Pred nami je nadaljevanje del v 

naši cerkvi. Jutri začnemo s 
strojnimi ometi v župnijskem domu. 

Bog vam povrni za vaše darove: 
20. nedelja med letom: 80 EUR; 
Marijino vnebovzetje: 300 EUR 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 



Sv maše avgust,september   
 

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 

 
PETEK, 2.9.,  prvi  v mesecu 
Marjeta, devica;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 

 
SOBOTA, 3.9., prva v mesecu 
Gregor I. Veliki, papež in cerkveni 
učitelj; 
18.00 – molitev sv. roţnega venca  
19.00 –  
 
 
23. NEDELJA MED LETOM, 4.9., 
prva v mesecu, 
Mojzes, prerok; 
9.30 + starši Jevšenak Fras 
 
PETEK, 9.9.,   
Peter Klaver, redovnik;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 

 

Jezusova učenka  
je postala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samantha Vrbančič, rojena 
29.3.2010 v Mariboru, stanuje na 
Šentiljski c. 3, Maribor; njen krstni 
zavetnik je sv. Samuel – prerok, ki 
goduje 20. avgusta.  
Čestitamo! 
 
 

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 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
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