
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Današnja berila nas vabijo k 
razmisleku o zahtevni a zdravilni 
temi: o smrti. V prvem berilu 
slišimo naslednjo slovesno izjavo: 
»Bog ni naredil smrti, on se ne 
veseli propada živega. Vse je 
namreč ustvaril za bivanje. Tudi 
rodilnost bitij na svetu skrbi za 
njihov obstoj in v njih ni 
uničujočega strupa, tudi 
podzemlje nima na zemlji oblasti 
… Toda Bog je ustvaril človeka za 
nepropadljivost in ga naredil kot 
podobo lastne izjemnosti. Smrt je 
stopila v svet po hudičevi 
nevoščljivosti.« Te besede nam 
dajo ključ, da razumemo, zakaj 
smrt v nas prebuja toliko odpora. 
Vzrok je v tem, da nam ni 
»naravna«; taka, kot jo izkušamo 
v trenutnem redu stvari, je nekaj 
tujega naši naravi, je sad 
»hudičeve nevoščljivosti«; zato se 
z vsemi močmi borimo proti njej. 
To naše neukrotljivo zavračanje 
smrti je najbolj dokaz, da nismo  

 

 

 

 

 

 
ustvarjeni zanjo in da ne bo imela 
zadnje besede. 

V evangeljskem odlomku najdemo 
praktično potrditev trditve, da 
Bog noče smrti in da bo naša 
zadnja usoda »nesmrtnost«. Gre 
zaobujenje Jairove hčerke, ki je 
ena najbolj ganljivih evangeljskih 
pripovedi in primer tega, kar v 
literaturi imenujemo 
»prefinjeno«. Sestavljena je iz 
pripovedi, ki si na različnih krajih 
zelo hitro sledijo. V ospredju je 
prizor na bregu jezera. Jezusa 
obkroža množica, ko se do njega 
prerine mož, ki mu je videti, da 
trpi, pade pred Jezusove noge in 
ga prosi: »Z mojo hčerko je zelo 
hudo. Pridi in položi roke nanjo, 
da ozdravi in ostane pri 
življenju.« Jezus se ustavi sredi 
govora in gre z možem proti 
njegovi hiši, sledi pa mu množica, 
ki se noče odpovedati Učiteljevi 
bližini in morda upa, da bo priča 
čudežu. Drugi prizor se zgodi na 
poti. Neka žena, ki je krvavela, se 
je skrivoma približala Jezusu, da 
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bi se dotaknila njegove obleke, in 
je hipoma ozdravela. Medtem ko 
Jezus govori z njo, pridejo Jairovi 
domači in mu povedo: »Tvoja hči 
je umrla. Kaj še nadleguješ 
učitelja?« Jezus, ki je vse slišal, 
je rekel predstojniku shodnice: 
»Ne boj se, samó veruj!« To je 
skoraj kakor odpev v Jezusovih 
ustih. Tudi ženi, ki je pravkar 
ozdravela od krvavenja, je rekel: 
»Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi 
v miru in bodi ozdravljena svoje 
nadloge!« 

In že smo pred osrednjim 
prizorom v Jairovi hiši. Veliko 
vznemirjenje, ljudje jokajo in 
žalujejo, kar je povsem običajno 
ob ravnokar preminuli mladenki. 
»Vstopil je in jim rekel: 'Kaj se 
razburjate in jokate? Deklica ni 
umrla, ampak spi.'« Ko je vse 
odslovil, je vzel s seboj očeta in 
mater deklice in tiste, ki so bili z 
njim, in je vstopil tja, kjer je bila 
deklica. »Deklico je prijel za roko 
in ji rekel: 'Talíta kum,' kar v 
prevodu pomeni: 'Deklica, rečem 
ti, vstani!' Deklica je takoj vstala 
in hodila; imela je namreč 
dvanajst let. Od začudenja so bili 
vsi iz sebe. On pa jim je strogo 
naročil, naj tega nihče ne izve, in 
je velel, naj ji dajo jesti.« Tu 
pride do izraza »prefinjenost« 
pripovedi: izjemne stvari, ki 
presegajo človeka, so opisane z 
izjemno preprostimi vsakdanjimi 
besedami, tako da bolj 

spregovorijo dejanja ko pa same 
besede. Povabilo, naj dajo deklici 
takoj jesti, doda Jezusovemu 
dejanju ton ganljive človeškosti. 
V teologiji pravimo, da so 
»zakramenti za ljudi«; enako 
moramo reči za Jezusove čudeže: 
ti so za ljudi, ne zanj, da bi 
dokazoval svojo moč. To je tudi 
danes eno izmed prvih meril za 
razločevanje, kdaj gre za 
resnične čudeže, ki prihajajo od 
Boga, in kdaj za magijo ali za 
ekshibicionizem. Pater Pij ni 
nikoli delal čudežev zase ali pa 
zato, da bi dokazal, da je svetnik; 
delal ali bolje izprosil jih je od 
Boga samo zato, da je lajšal 
trpljenje ljudi.              
                                                 
                                            R.C.      

Svetnika tedna – sv. Ciril 
in Metod 

 
V Katoliški Cerkvi 5. julija 
obhajamo slovesni praznik sv. 
bratov Cirila in Metoda, 
slovanskih apostolov in 
sozavetnikov Evrope. Imenujemo 
ju tudi apostola Slovanov zaradi 
pomembnega misijonskega dela 
med slovanskimi ljudstvi. 
Ciril in Metod sta bila misijonarja 
grškega rodu, ki sta pri 
oznanjevanju in širjenju 
krščanske vere uporabljala 
glagolico. Ciril se je rodil okrog l. 
826 ali 827, Metod pa okrog l. 812 



ali 815 v Solunu. Pri krstu so ju 
poimenovali Konstantin in Mihael, 
vendar sta ob vstopu v samostan 
imeni spremenila. Najprej sta 
delovala kot knjižničar in učitelj 
filozofije. Mladost sta preživela v 
okolici Soluna, cesar pa ju je 
okrog l. 860 poslal misijonarit na 
polotok Krim. Moravski knez 
Rastislav ju je okrog l. 860 
povabil med slovanske narode, 
kjer sta delovala na tedanjem 
velikomoravskem ozemlju, ki je 
zajemalo današnjo vzhodno 
Slovenijo, vzhodno Hrvaško, 
Madžarsko, Češko, Slovaško, 
južno Poljsko, jugovzhodno 
Nemčijo in zahodno Ukrajino ter 
širila krščansko oznanilo v 
slovanskem jeziku. Po treh letih 
na Moravskem sta odšla v 
Panonijo in od tam preko Benetk 
v Rim. Pri papežu Hadrijanu II. 
(867–872) sta dobila dovoljenje za 
opravljanje bogoslužja v 
slovanskem jeziku. Ciril je v Rimu 
zbolel in umrl, papež Hadrijan II. 
pa je Metoda poslal h knezu 
Koclju v Panonijo. Na tem 
ozemlju je prišel v spor z 
nemškimi duhovniki in bil obtožen 
krivoverstva. Po izpustitvi mu je 
papež Janez VIII. (872–882) 
ponovno dovolil uporabo 
slovanskega jezika za bogoslužno 
rabo. 
Njun godovni dan v Katoliški 
Cerkvi obhajamo 5. julija, v 
neslovanskih deželah pa 14. 
februarja. Pravoslavna Cerkev 

njun god obhaja 11. maja, 24. 
maja pa godujeta po julijanskem 
koledarju. Božji služabnik papež 
Janez Pavel II. (1978–2005) ju je 
leta 1980 imenoval za sozavetnika 
Evrope. V ljubljanski nadškofiji 
sta glavna zavetnika, v 
mariborski nadškofiji pa druga 
zavetnika nadškofije. V 
murskosoboški škofij je sv. 
Metod glavni zavetnik škofije, 
njun god pa v Cerkvi na 
Slovenskem obhajamo kot 
slovesni praznik. 
 
Praznik apostolov Slovanov je 
priložnost za ovrednotenje in 
zavedanje njunega pomena na 
področju evropske kulturne, 
zgodovinske in jezikovne 
dediščine, ki je povezana tudi z 
našo deželo. 
 

Naša oznanila 
 

 Danes na prvo nedeljo v 
mesecu juliju se vam prisrčno 
zahvalimo za vaše darove za našo 
župnijo!  
 

 1. 7., na predvečer praznika 
ptujskogorske Matere Božje, lepo 
vabljeni na Ptujsko Goro, kjer bo 
ob 19.00 molitvena ura, ob 20.00 
sveta maša, ki jo bo daroval 
nadškof msgr. Alojzij Cvikl. 
Sledila bo procesija z lučkami, 
nato nočno bdenje (sv. maša tudi 
ob 24.00) do jutra. 



Na sam praznik, 2. 7., bodo 
svete maše ob 6.30, 8.00, 
slovesna ob 10.00 (somaševanje 
bo vodil nadškof msgr. Alojzij 
Cvikl) in zvečer ob 19.00. 
Vabljeni! 

 

 Pred nami je prvi četrtek, prvi 
petek in prva sobota z ustreznimi 
pobožnostmi. Na prvi petek bo g. 
župnik obiskoval bolne in ostarele 
po domovih. 

 

  V mesecu oktobru načrtujemo 
romanje v MeĎugorje. In sicer 
od 11. do 13. 10.2018. Cena 
romanja je 130 EUR. Čim prej se 
prijavite v zakristiji ali v 
župnišču.  

 

Sv. maše pred nami 
 
 

 
13. NEDELJA MED LETOM - 
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 
– PRVA V MESECU, 1.7.,  
Estera, svetopisemska žena;  
09.00 + Soko Stanislav, starši 
Matičič, bratje Matičič, Helena 
Matičič, + sorodniki Jamšek in 
ostalo sorodstvo 
 
PONEDELJEK, 2.7.,  
Ptujskogorska Mati Božja;  
19.00 + iz družine Krajnc  
 
TOREK,3.7., 
Tomaž, apostol;  
19.00 – za mlade v stiski 

SREDA, 4.7.,  
Uroš, škof; 
19.00 + p. Albin Černenšek 
 
ČETRTEK,5.7.,prvi v mesecu 
Ciril in Metod, slovanska 
apostola, sozavetnika Evrope; 
19.00 – za nove duhovne poklice 
in za svetost duhovnikov 
 
PETEK,6.7., prvi v mesecu,   
Marija Goretti, devica in 
mučenka;  
19.00 – za zdravje (N.I.) 
 
SOBOTA, 7.7.,  
Vilibald, škof; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije  
 
 
13. NEDELJA MED LETOM, 8.6, 
Kilijan, škof in mučenec; 
09.00 – v zahvalo in v priprošnjo 
Božji Materi Mariji za družine  
 
 
 

Izdajatelj 
 

 

Župnija Maribor-Košaki,  
Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijakosaki.wodpress.com 
e-pošta: zupnija.kosaki@gmail.com 
TRR: SI56 0451 5000 3172 990 
Igor Ignacij Novak, dekan: 
00386/041-868-298 
Uradne ure: takoj po sv. maši. 
Bog povrni za Vaše darove za našo župnijo! 
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