
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Zadnjič smo komentirali čudež 
pomnožitve kruha in rib. Če dobro 
pomislimo, se ta čudež ponavlja 
vsakokrat, ko tako kot sedaj, 
razlagamo evangelij. Pripravljena 
razmišljanja so kot pet 
ječmenovih hlebov in dve ribi, ki 
jih je imel tisti deček. Preko 
izgovorjene in pisane besede se 
dogaja čudež pomnožitve, ki 
pride do mnogih ljudi. Ena od 
značilnosti besede je, da jo hkrati 
poslušajo mnogi, ne da bi se pri 
tem razdelila in zmanjšala. Upam 
celo, da boste po tej pomnožitvi 
kruha besede pobrali »koščke, ki 
so ostali«: se pravi, da bo nekaj 
od tega, kar je vsakdo razumel, 
lahko po njem doseglo tudi 
tistega, ki ga ni tukaj. 

Zdaj pa posvetimo vso pozornost 
današnjemu evangeliju. Najprej 
kratka zemljepisna umestitev. 
Takoj po pomnožitvi kruha se je  

 

 

 

 

 

 
Jezus, da bi se izognil navdušenju 
ljudstva, skupaj z apostoli 
prepeljal na drugo stran jezera. 
Toda ljudstvo ni odnehalo; 
nekateri so stopili v čolne in so jih 
dohiteli. Prav v shodnico v 
Kafarnaumu je umeščen dolg 
Jezusov govor o kruhu življenja in 
v današnjem evangeljskem 
odlomku je njegov uvodni del. 
Jezus takoj razume, da ga ti 
ljudje iščejo predvsem zato, »ker 
so jedli kruh in se nasitili«.  
Ustavili so se ob znamenju, niso 
pa dojeli njegovega pomena. Ne 
iščejo njega, ampak njegove 
čudeže.  Vse nadaljevanje govora 
ni nič drugega kot Jezusovo 
potrpežljivo prizadevanje, da bi 
jim pomagal povzpeti se k 
drugemu kruhu, k tistemu, ki 
»prihaja iz nebes in daje svetu 
življenje« in da je to on sam s 
svojo besedo in s svojim 
življenjem: »Ne delajte za jed, ki 
mine, temveč za jed, ki ostane za 
večno življenje in vam jo bo dal 
Sin človekov.« Na vprašanje ljudi: 
»Kaj naj storimo, da bomo delali 
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Božja dela?«, Jezus odgovarja z 
zelo pomembnimi besedami: 
»Božje delo je to, da verujete v 
tistega, ki ga je on poslal.«  S to 
trditvijo postavi Jezus vero vanj 
za temelj vsega govora, ki ga bo 
izrekel. Nima smisla govoriti o 
evharistiji, če v Jezusu ne 
prepoznamo Božjega Sina in 
kruha, ki prihaja iz nebes in daje 
življenje ljudem. Brez te vere 
evharistija postane magični 
ritual, s katerim človek skuša 
pridobiti naklonjenost božanstva 
in si pridobiti gmotne ugodnosti, 
ali pa postane zgolj sveti in 
bratski obed v čast božanstvu, 
brez resničnega občestva z njim. 
Evharistija pa je predvsem 
»skrivnost vere«, kot to 
oznanjamo pri vsaki maši.  Jezus 
je lahko resnično in telesno 
navzoč na oltarju, toda če ne 
verujem, je zame, kakor da ga ni. 
Je tako, kakor da bi orkester igral 
čudovito glasbo za popolnoma 
gluhega človeka.                            
R.C.   

Svetnik tedna – Sv. 
Lovrenc 

Sv. Lovrenc je s svojo smrtjo 
proslavil Rim kakor svoj čas prvi 
mučenec Štefan Jeruzalemski. Bil 
je diakon papeža Ksista II. Ta ga 
je postavil za upravnika 
cerkvenega premoženja in mu 
izročil skrb za reveže. Ko so pod 

cesarjem Valerijanom peljali 
sivolasega papeža Ksista v smrt, 
je Lovrenc pohitel k njemu: »Kam 
hitiš, oče, brez sina? Kam greš, 
sveti duhovnik, brez diakona?« 
Papež mu je naročil, naj razda 
med reveže, kar je cerkvenega 
premoženja, potem pa mu je 
napovedal: »Ne zapuščam te, moj 
sin. Toda tebe čakajo hujši boji 
za Kristusa.« Res. Rimski načelnik 
Hipolit je slišal, da ima Cerkev 
velike zaklade, ki jih opravlja 
Lovrenc. Polakomnil se jih je, 
poklical Lovrenca predse in terjal 
od njega, naj mu jih izroči. Mladi 
diakon je odgovoril: »O, Cerkev 
ima velike zaklade. Rad ti jih 
nekaj izročim, samo nekoliko 
odloga prosim.« Hipolit mu je dal 
tri dni odloga. Lovrenc je razdelil 
cerkveno premoženje med 
ubožce, kakor mu je bil naročil 
papež; tretji dan pa je zbral vse 
te reveže in jih pokazal sodniku, 
rekoč: »Glej, to so zakladi naše 
Cerkve!« Načelnik je pobledel od 
jeze in z vsakovrstnimi mukami 
poskušal Lovrenca prisiliti k 
odpadu. Slednjič so ga, vsega 
ranjenega položili na razbeljen 
raženj in živega pekli. Močni 
spoznavalec se je še tu pošalil in 
dejal sodniku: »Na eni strani sem 
že pečen; obrni me na drugo!« 
Nato je med molitvijo izdihnil 
svojo dušo 10. avgusta 258.  
Sv. Lovrenc zato tudi goduje 10. 
avgusta. 



Naša oznanila 

 

 Bog povrni za vaše darove za 
našo cerkev danes na prvo 
nedeljo v mesecu avgustu! 
 

 Kot smo že večkrat povedali in 
bomo še večkrat povedali,  je 
letošnje leto jubilejno leto za 
našo župnijo. Praznujemo namreč 
20. obletnico ustanovitve naše 
župnije (15.8.1998) in 10. 
obletnico začetka gradnje naše 
župnijske cerkve. V sklopu teh 
velikih dogodkov se bo v novem 
pastoralnem letu 2018/2019 
dogajalo veliko lepega. V luči 
jubileja letos na predvečer 
praznika Marijinega vnebovzetja 
ne bomo romali na Ptujsko goro, 
ampak bomo imeli večerno 
slovesnost pri nas doma, v 
Košakih.  
 
V torek 14.8.2018 bo večerna 
sv. maša ob 19h v Košakih, po 
njej bo procesija z lučkami. 
Pridite in povabite vaše 
sorodnike, znance in prijatelje, 
da bomo v čim večjem številu 
obeleţili dan ustanovitve naše 
mlade ţupnije!  
   
 

  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 
župnišču.  
 

Program romanja: 

1. dan 
Odhod z dogovorjenega kraja ob 
5. uri zjutraj. Vožnja z vmesnimi 
postanki mimo Zagreba in po AC 
do Medjugorja. Prihod ob 
približno 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 
župnijski cerkvi Sv. Jakoba, 
večerja in nočitev. 
  

2. dan 
Jutranja slovenska maša v 
kapelici. Zajtrk! Po zajtrku odhod 
na Križevac, tisti, ki pa poti ne 
zmorejo se lahko napotijo na 
križev 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 
 

V Bogu je zaspal 
 

Gospod Venčeslav Tischler,  
rojen 29.9.1947 v Mb, 

stanujoč V klancu 7, Mb. 
Umrl je 3.8.2018,  

pogreb bo v ponedeljek  
6.8.2018 ob 15. 15h  

na pokopališču Pobreţje. 
 

Gospod, daj mu večni pokoj 
in večna luč naj mu sveti,  
naj počiva v miru, amen.   

 
 
 

Sv. maše pred nami 
 

 

 

18. NEDELJA MED LETOM, 5.8, 
prva v mesecu, Marija Sneţna; 
09.00 + starši Šestanj, Črnčič  
      in + sorodniki   
 
PONEDELJEK, 6.8., JEZUSOVA 
SPREMENITEV NA GORI,  
Oktavijan, škof;  
19.00 + iz družine Pušnik in Križan 
 
TOREK,7.8., 
Sikst II., papeţ, mučenec;  
19.00 + Alojzija Junež 
 

SREDA, 8.8.,  
Dominik, duhovnik in 
ustanovitelj dominikancev ; 
19.00 + mama Roza Slana, zet 
Marjan, oče Jože Tomažič 
 
ČETRTEK,9.8.,  
Terezija Benedikta od Kriţa – 
Edith Stein, mučenka, 
sozavetnica Evrope; 
19.00 – za srečno pot 
 
PETEK,10.8.,  
Lovrenc, diakon, mučenec;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije  
 
SOBOTA, 11.8.,  
boţja sluţabnica Cvetana Priol; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + Marija Vidič 
 
 
19. NEDELJA MED LETOM, 12.8.,  
Ivana Šantalska, vdova, 
redovnica;  
09.00 + Marta Raner 
 
 
 

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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