
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Na kratko si današnji evangelij 
prikličimo v spomin. Ko je Jezus 
nekega dne zagledal okrog sebe 
zbrano mnoţico, je – ne da bi ga 
kdo na to opozoril – razumel, da 
je najprej treba dati ljudem jesti. 
To je povedal svojim apostolom, 
ki so se prestrašili. Eden izmed 
njih je pripomnil, da za dvesto 
denarijev kruha ne bi 
zadostovalo, če bi hoteli vsakemu 
dati le majhen kos, in kdo ve, ali 
je v bliţini sploh mogoče kupiti 
kruh in ali imajo za to dovolj 
denarja. Potem so odkrili, da je 
med njimi deček, ki ima pet 
ječmenovih hlebov in dve ribi; 
Jezus je vzel hlebe, jih 
blagoslovil, velel ljudi posesti, da 
bi se tako malce odpočili in se vsi 
skupaj poveselili; potem je 
naročil, naj razdelijo kruh in ribe, 
in vsi so jedli, kolikor so hoteli. Ni 
naključje, da se predstavitev 
evharistije v evangeliju po Janezu 

začenja s pripovedjo o pomnoţitvi 
kruha. 

 

 

 

 

S tem je povedano, da pri človeku 
ne moremo ločevati njegove 
duhovne razseţnosti od telesne; 
za njegove duhovne in večne 
potrebe ne moremo poskrbeti, ne 
da bi se hkrati zavzeli tudi za 
njegove zemeljske in gmotne 
potrebe.  

V nekem drugem evangeljskem 
odlomku beremo, kako so 
predlagali Jezusu, naj odslovi 
mnoţico, da bi si šla v bliţnje vasi 
kupit ţiveţ. Toda Jezus je 
odgovoril: »Dajte jim vi jesti!« 
(prim. Mt 14,16). Jezus s tem ne 
zahteva od učencev, naj delajo 
čudeţe, ampak le tisto, kar 
zmorejo. Dajo naj skupaj, kar ima 
vsakdo izmed njih, in naj 
razdelijo.  
 

V aritmetiki sta mnoţitev in 
delitev dve nasprotni operaciji, v 
tem primeru pa sta ena in ista 
stvar. »mnoţitve« brez »delitve« 
(ali podelitve).                                    
                                            R.C.   
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Svetnik tedna –  
Ignacij Lojolski, duhovnik 
in ustanovitelj jezuitov 

 
God: 31. julij 
Njegova ţivljenjska pot se je 
pričela leta 1491 na gradu Lojola 
v baskovski provinci na 
severozahodu Španije, kjer se je 
rodil kot dvanajsti ali trinajsti (in 
zadnji) otrok podeţelskega 
plemiča. Pri krstu je dobil ime 
Inigo, med študijem v Parizu ga je 
leta 1528 spremenil v latinsko 
Ignatius de Loyola. Korenina tega 
imena je beseda 'ignis ', ki pomeni 
ogenj. In ognja je bil Ignacij poln!  

Oče ga je menda hotel usmeriti v 
duhovniški poklic, Inigo pa se je 
navduševal za viteško in 
pustolovsko ţivljenje. Nekaj let 
se je vzgajal na dvoru, nato pa je 
odšel k podkralju v Navarro, kjer 
se je izkazal kot neustrašen 
bojevnik. Pri obrambi trdnjave 
Pamplona, ki so jo oblegali 
Francozi, ga je 20. maja leta 1521 
zadel 'milostni udarec' topovske 
krogle, ki mu je zdrobila kost pod 
desnim kolenom in je spremenila 
smer njegovega ţivljenja. Ko se 
je zdravil na domačem gradu, si 
je zaţelel svojega najljubšega 
čtiva viteških romanov. Namesto 
teh so mu dali Ţivljenje 
svetnikov. Ob prebiranju zgodb 
'vitezov nebeškega Kralja' se je v 
njem vedno močneje oglašala 

ţelja, da bi jih tudi sam 
posnemal. V začetku naslednjega 
leta je zapustil domači grad z 
namenom, da roma v Sveto 
deţelo. Ustavil se je v 
znamenitem romarskem svetišču 
Montserrat, kjer je opravil dolgo 
spoved, potem pa Mariji izročil 
svoj viteški meč. Zaradi 
nepredvidenih teţav je celo leto 
ostal v kraju Manreza, nedaleč od 
Montserrata. Tam je najprej 
veliko molil, potem pa se je lotil 
apostolskega dela: poučeval je 
katekizem in pomagal je v 
bolnišnici. Duhovna spoznanja, ki 
so dozorela v njem, je zapisoval 
in iz teh zapiskov se je rodila 
nesmrtna knjiţica Duhovne vaje, 
o kateri je sv. Frančišek Saleški 
zapisal, da je "pripravila več 
spreobrnjenj kot pa ima črk".  

Čutil je, da ga Bog kliče k 
apostolskemu delovanju, zato je 
pri triintridesetih letih postal 
študent. Najprej je študiral v 
Španiji, nato pa v Parizu, kjer je s 
svojimi duhovnimi vajami 
pritegnil nekaj somišljenikov, ki 
so postali prvo jedro Druţbe 
Jezusove. 15. avgusta 1534 so v 
kapeli na Montmartru naredili 
zaobljube. 24. junija 1537 je 
Ignacij skupaj z nekaj tovariši 
prejel mašniško posvečenje, novo 
mašo pa je opravil šele na 
boţično noč leta 1538 pri jaslicah 
bazilike Marije Velike v Rimu. 



Ignacija in njegove spremljevalce 
so Rimljani imenovali 'romarji', 
sami pa so govorili, da so 'iz 
druţbe Jezusove'. Do konca leta 
1539 je Ignacij papeţu izročil 
listino z načrtom svoje ustanove. 
Pravila je potrdil papeţ Pavel III. 
27. septembra 1540. Ta datum 
velja za rojstni dan Druţbe 
Jezusove ali jezuitskega reda. 
Novost tega reda je bila ta, da je 
bil izrazito apostolski in zato zelo 
prilagodljiv. Papeţu in Cerkvi je 
ponudil svoje sluţenje za prenovo 
tedanje Cerkve, močno prizadete 
zaradi protestantskega odpada. 

Red je naglo rastel. Za prvega 
predstojnika, ki se imenuje 
general, so izvolili Ignacija.  

Ob njegovi smrti 31. julija 1556 je 
Druţba štela ţe okoli tisoč članov 
v sto hišah po raznih drţavah.  

K nam v Ljubljano k Svetemu 
Jakobu, kjer imajo svojo hišo še 
danes, poleg nje pa na naših tleh 
še dve v Ljubljani ter dve v 
Mariboru so jezuiti prišli leta 1597 
in v našem glavnem mestu 
ustanovili prvo visoko šolo na 
naših tleh.  

Ignacij Lojolski je bil leta 1609 
prištet med blaţene, leta 1622 pa 
med svetnike skupaj s svojim 
rojakom in velikim jezuitskim 
misijonarjem Frančiškom 
Ksaverijem. 

Naša oznanila 

 

 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota z običajnimi 
poboţnostmi. Na prvi petek bo g. 
dekan obiskal ostarele na domu. 
Bog povrni za vaše darove za našo 
cerkev na prvo nedeljo v mesecu 
avgustu! 
 

  V mesecu oktobru načrtujemo 
skupaj s šentiljsko ţupnijo 
romanje v MeĎugorje - in sicer 
od 11. do 13.10.2018. Cena 
romanja je 130 EUR. Čim prej se 
prijavite v zakristiji ali v 
ţupnišču.  
 
Program romanja: 

1. dan 
Odhod z dogovorjenega kraja ob 
5. uri zjutraj. Voţnja z vmesnimi 
postanki mimo Zagreba in po AC 
do Medjugorja. Prihod ob 
pribliţno 15.00 uri. Namestitev v 
hotelu in popoldne ogled mesta 
prikazovanja – Crnice. Tu se je 
25. junija 1981 otrokom Marija 
prvič prikazala. Večerna maša v 
ţupnijski cerkvi Sv. Jakoba, 
večerja in nočitev. 
  

2. dan 
Jutranja slovenska maša v 
kapelici. Zajtrk! Po zajtrku odhod 
na Kriţevac, tisti, ki pa poti ne 
zmorejo se lahko napotijo na 
kriţev pot pri cerkvi, do kipa 



»Vstalega Kristusa« - podarjenega 
dela slovenskega kiparja Andreja 
Ajdiča. Bronastemu kipu iz kolena 
občasno kapljajo solze. 
Kosilo, popoldne prosto za 
individualne oglede, nakup 
spominkov … Večerna maša, 
večerja in nočitev.  
 

3. dan 
Jutranja slovenska maša v 
kapelici. Zajtrk. Po zajtrku 
povratek proti domu z vmesnimi 
postanki, prihod domov do 20.00 
ure 
  

Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz 
- 1 x polni penzion 
- 1 x polpenzion 

- organizacijo in duhovno  
          vodstvo 

 

 Še vedno se zelo, zelo 
priporočamo za mašne 
namene!!! Bog povrni! 
 
 

Sv. maše pred nami 
 
 

 

17. NEDELJA MED LETOM, 29.7.,  
Marta, Lazarjeva sestra;  
09.00 + Janko in sin Janko Muhič,  
         + Rozalija Rajšp  
 
PONEDELJEK, 30.7.,  
Peter Krizolog,  
škof in cerkveni učitelj;  
19.00 – za zdravje 
 

TOREK,31.7., 
Ignacij Lojolski, duhovnik in 
ustanovitelj jezuitov;  
19.00 + starši Kopše 
 
SREDA, 1.8.,  
Alfonz M. Ligvorij, škof in 
cerkveni učitelj; 
19.00 – v zahvalo 
 
ČETRTEK,2.8., prvi v mesecu,  
Evzebij iz Vercellija, škof; 
19.00 – za nove duhovne poklice 
in za svetost duhovnikov 
 
PETEK,3.8., prvi v mesecu,  
Lidija, svetopisemska ţena;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije  
 
SOBOTA, 4.8., prva v mesecu,  
Janez M. Vianney, arški ţupnik; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + Vlado Miholic (5. obl.) 
 
18. NEDELJA MED LETOM, 5.8, 
prva v mesecu, Marija Sneţna; 
09.00 + starši Šestanj, Črnčič  
      in + sorodniki   
 
 

Izdajatelj 
 

 

Ţupnija 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 ţupnijo! 
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