
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 

Evangelij prve postne nedelje 
pravi: »Tedaj je Duh odvedel 
Jezusa v puščavo, da bi ga hudič 
skušal.« 
Ob tem si postavimo nekaj 
vprašanj. Prvo: ali hudič obstaja? 
Z drugimi besedami: ali beseda 
hudič res označuje neko osebno 
resničnost, ki ima razum in voljo, 
ali pa je preprosto simbol, način 
govorjenja, da bi označili skupek 
moralnega zla v svetu, kolektivno 
podzavest, odtujenost in 
podobno? 
Številni intelektualci ne 
verjamejo v hudiča v prvem 
pomenu besede. Toda pripomniti 
moramo, da so veliki pisatelji in 
misleci, kot sta npr. Goethe in 
Dostojevski, precej resno jemali 
obstoj satana. Baudelaire, ki ni 
bil ravno svetnik, je rekel, da »je 
največja hudičeva ukana v tem, 
da je ljudi prepričal, da ne 
obstaja«. 

 

 

 

 

 

 

Resnični dokaz zanj so svetniki. 
Pri njih je bil Satan prisiljen, da 
je prišel na dan, da se je 
»zoperstavil luči«. Jezus, ki ga je 
hudič skušal v puščavi, je tak 
dokaz. Dokaz so tudi številni 
svetniki, ki so se v ţivljenju borili 
s knezom teme. Oni niso Don 
Kihoti, ki so se borili z mlini na 
veter. Nasprotno, to so bili zelo 
konkretni in psihološko zelo 
zdravi ljudje.  
Sv. Frančišek Asiški je nekoč 
zaupal enemu svojih sobratov: 
»Če bi bratje vedeli, koliko in 
kakšne muke prestajam zaradi 
hudih duhov, ne bi bilo niti 
enega, ki bi se ne zjokal nad 
menoj.«  
Prav današnji evangelij nam 
prinaša veselo oznanilo: ne bojmo 
se. Jezus se je v puščavi rešil 
Satana, da bi nas osvobodil od 
Satana! To je vesela novica, s 
katero začenjamo našo postno pot 
naproti veliki noči.  
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Leto XV., 
št. 230, 
1.postna  
nedelja; 

9.3.2014  

1. postna nedelja 

 Leto XV., 
 št. 230, 
1. postna 
nedelja; 

 9.3.2014 



Gregorjevo 
 

Gregórjevo je praznik, povezan z 
zaljubljenci. Tega dne se po 
ljudskem izročilu, 12. marca, 
ptički ţenijo. 

Na gregorjevo se ptički ţenijo, to 
pa ni povsem točno, saj se ţenijo 
tudi na vincencijevo 22. januarja, 
zato  

pravijo koroški Roţani “K šent 
Cenovem se tice ţenijo”, na 
Gorenjskem pa, da imajo “ta dan 
ptiči ohcet”, ptički pa se ţenijo 
tudi na Valentinovo 14. februarja. 
Na Slovenskem je najbolj veljalo, 
da se ptički ţenijo na gregorjevo, 
saj je bil to včasih prvi 
spomladanski dan. 

Sv. Gregorij je zavetnik rudnikov, 
zidarjev, izdelovalcev gumbov in 
pozamentov (našitkov), 
učenjakov, učiteljev, študentov; 
priporočale so se mu ţene za 
rodovitnost, pomagal je zoper 
kugo, predvsem pa je patron 
glasbenikov, pevcev, pevskih 
zborov ter zborovskega in 
koralnega petja.  

 

Proslavil se je namreč s tem, da 
je uredil cerkveno petje 
(gregorijanski koral). Upodabljajo 
ga v papeških oblačilih, pri sebi 
ima škofovsko palico, knjigo, 
pisalno pero ali goloba. 

 

papež  
Sv. Gregor Veliki 

 

Za Leonom I. je Gregor I. drugi in 
edini papeţ, ki mu je zgodovina 
prisodila naslov Veliki. Zasluţil si 
ga je, ker je modro vodil krmilo 
Kristusove Cerkve v času, ko je 
stari vek prehajal v srednjega. 
Razumno je povzel pridobitve 
dotedanjih krščanskih stoletij in 
jih kot skrbno urejeno dediščino 
izročil prihodnjim. Bil je prvi 
papeţ iz vrst zahodnega  

meništva, zato je mogel 
benediktinskemu redu naloţiti 
dolţnost misijonarjenja med 
novimi evropskimi poganskimi 
narodi. Zapustil je globoke 
duhovne spise, preuredil je 
bogosluţje in petje (gregorijanski 
koral), kar je vse imelo stoletno 
veljavo. Bil je res 'boţji konzul', 
kakor je zapisano na njegovem 
grobu: namreč od Boga poslani 
pomočnik vsemu človeštvu in 
svetovalec ljudem kot glasnik 
boţje volje. 

Rodil se je v Rimu okoli leta 540 v 
patricijski (plemiški) druţini. 
Njegova rojstna hiša je stala na 
Celijskem griču. To mogočno 
stavbo je kasneje Gregor predelal 
v benediktinski samostan. Šolal se 
je najverjetneje tako kakor 
tedanji Rimljani iz visokih krogov: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/12._marec
http://sl.wikipedia.org/wiki/22._januar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Valentinovo
http://sl.wikipedia.org/wiki/14._februar
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pod vodstvom druţine in učenih 
sorodnikov. Njegovi spisi 

pričajo, da si je pridobil temeljito 
izobrazbo. Med leti 572–574 je bil 
na visokem mestu z naslovom 
rimski prefekt: bil je na čelu 
mestne uprave in o svojem delu 
je poročal cesarskemu 
namestniku v Raveni. Ţe leta 574 
ali vsaj 575 se je odpovedal sluţbi 
in svetu. S podedovanim 
premoţenjem je ustanovil šest 
benediktinskih samostanov na 
Siciliji in enega v Rimu, v svoji 
rojstni hiši. Kar mu je ostalo 
premoţenja, ga je razdelil med 
reveţe, potem pa se je pridruţil 
menihom v domači hiši, vendar 
jim ni maral biti predstojnik. Po 
petih ali šestih letih bivanja v 
samostanu ga je tedanji papeţ 
Pelagij II. posvetil v diakona in ga 
kot svojega zastopnika poslal na 
carigrajski dvor. To zahtevno 
sluţbo je Gregor uspešno 
opravljal okoli šest let. Leta 586 
se je vrnil v Rim. 

Po smrti papeţa Pelagija leta 590 
so ga enoglasno izvolili za 
njegovega naslednika. Gregor se 
je na vse mogoče načine otepal 
tega bremena, toda zaman: 3. 
septembra leta 590 so ga posvetili 
za rimskega škofa. 

Takoj po nastopu papeške sluţbe 
je Gregor vse kristjane opozoril, 
naj ne zidajo na njegovo, ampak 
na boţjo pomoč. Papeţevo 

zaupanje v boţjo pomoč pa je 
dopolnjevala budna človeška 
pozornost za velike in majhne 
priloţnosti, ki naj sproţijo dela 
ljubezni in usmiljenja do trpečih. 
V štirinajstih letih svojega 
papeţevanja je znal modro 
vpletati drobne stvari v velike 
načrte za blagor vesoljne Cerkve. 
Ni se mu povsem posrečilo doseči 
odkrito in zaupno sodelovanje s 
cesarskim dvorom v Carigradu. 
Njegovo največje in najbolj 
osebno delo pa je bilo misijonsko 
delo na Britanskem otoku. 
Zgodovinsko najvaţnejši je bil 
sklep, da je za misijonarje izbral 
benediktince, ki jim je naročal, 
naj poganskih svetišč ne rušijo, 
temveč jih spreminjajo v 
krščanske cerkve. Priporočal je 
blago misijonsko metodo, ki so jo 
uporabljali blagovestniki tudi med 
našimi slovenskimi predniki. 

Njegovo ţivljenje se je izteklo 12. 
marca 604. Do pokoncilske 
preureditve koledarja je bil 
njegov god 12. marca, po novem 
obhajamo njegov god 3. 
septembra, na spominski dan 
njegove posvetitve za rimskega 
škofa. 

Ime Gregor je na Slovenskem 
razmeroma redko; druge oblike 
so: Grega, Griša, Groga. Gregor 
Veliki velja za zavetnika 
učenjakov, učiteljev, šolarjev, 
glasbenikov (koralno petje). 



 

Naša oznanila  
  

 Jutri v ponedeljek 10.3.2014 
ob 19. 30h bo v Domu krajanov v 
Košakih redna seja Ţupnijskega 
pastoralnega sveta. Člani vzemite 
vabila v zakristiji. Vabljeni! 

 
 V četrtek, 13. 3. 2014 prisrčno 
vabljeni na biblično skupino ob 
18. uri, kjer bomo ob Svetem 
pismu razmišljali tudi o postnem 
času. 
 
 
 Nabirka pretekle nedelje,  

8. nedelje med letom: 
240 eur; 

Bog vam povrni! 
 
 
 
 
 
 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 
 
NEDELJA, 9.3.,   
1. postna nedelja,  
Frančiška Rimska, redovnica; 
09.00 + Joţe Kaučič  
     in + p. Franci Pivec  
(darovala gospa Zofija Kaučič); 
         + Joţef Čeh  
 

 
ČETRTEK, 13.3.,  
Kristina mučenka; 
19.00 – v zahvalo za ozdravitev      
           na duši in na telesu 
(darovala gospa M. Nikitenko) 

 
PETEK, 14.3., 
Lazar Milanski, škof; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
          naše ţupnije 
 
SOBOTA, 15.3.,  
Klemen M. Dvoržak, redovnik; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 + starši Krajnc in  
            njihovi + otroci 
 
 
NEDELJA, 16.3.,   
7. nedelja med letom, 
Hilarij Oglejski, škof; 
09.00 + Anton Robar  
(darovala gospa M. Robar) 
 
 

 

 Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove 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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