
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V današnjem evangeliju Jezus 
izreče naslednje besede: 
»Vzemite nase moj jarem in učite 
se od mene, ker sem krotak in v 
srcu ponižen, in našli boste 
počitek svojim dušam.« 

Jezus nam torej pravi, naj 
posnemamo njegovo ponižnost. 
Moram priznati, da me je nekoč 
zalezovala skušnjava, da bi 
Jezusu ugovarjal. Vprašal sem se: 
toda v čem je bil Jezus ponižen? 
Če prelistamo evangelije, na 
Jezusovih ustih nikoli ne najdemo 
niti najmanjšega priznanja 
krivde; niti takrat, ko govori z 
ljudmi, in ne, ko govori z Očetom. 
Svojim nasprotnikom reče: »Kdo 
izmed vas mi more dokazati 
greh?« (Jn 8,46). Samega sebe 
razglasi za Učitelja in Gospoda; 
pravi, da je več kot Abraham, 
Mojzes, Jona, Salomon; blagruje 
celo oči, ki so ga videle. Kje je 
torej Jezusova ponižnost, da 
lahko  

 

 

 

 

 

 

reče: »Učite se od mene, ker sem 
ponižen?« Ponižnost torej ni 
najprej v tem, da smo majhni ali 
da se čutimo majhne ali da se 
razglašamo za majhne. V čem je 
torej ponižnost?  

V postati majhen, postati majhen 
iz ljubezni, da bi služil in 
povzdignil druge. Takšna je bila 
Jezusova ponižnost. On, ki je bil 
»v Božji podobi«, se je osvobodil 
vsega in se ponižal tako, da je 
sprejel podobo hlapca z 
namenom, da bi nas odrešil. Zato 
ima res prav, ko reče: »Učite se 
od mene, ker sem ponižen.« 

Resnično ponižen je samo Bog, 
kajti v svojem položaju se ne 
more dvigniti nad samega sebe 
(nič ni nad njim!). On se lahko le 
spusti, poniža. In prav to nenehno 
dela: Bog daj, da bi ga tudi mi v 
svojem življenju čim bolj 
posnemali! 

                      R. Cantalamessa 
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 Sv. Ciril in Metod, 
apostola Slovanov 

 

Imenujemo ju slovanska 
apostola. Bila sta rodna brata, 
po rodu Grka, doma iz Soluna, 
mesta, v katerega okolici so se 
naselili Slovani. Zato se ni 
čuditi, da sta dobro znala 
slovanski jezik. Ciril se je rodil 
leta 826. Bil je bistre glave in 
resen mladenič, zato so mu rekli 
modrijan (filozof). Po očetovi 
smrti ga je vzel k sebi v 
Carigrad očetov prijatelj 
Teoktist, kjer je obiskoval 
dvorno visoko šolo. Tu so mu 
ponujali imenitne službe. 
Odklonil jih je, postal duhovnik 
in šel k bratu Metodu v 
samostan na gori Olimpu v Mali 
Aziji. 

 
Okrog leta 860 je poslal cesar 
Mihael III. oba brata v južno 
Rusijo k Hazarom, ki so jih 
hoteli Judje in mohamedanci 
pridobiti za svojo vero. 
Poslanstvo jima je uspelo. Tu 
sta našla tudi kosti papeža sv. 
Klementa, ki je na Krimu okoli 
leta 100 umrl v pregnanstvu. 
 
Takrat je moravski knez 
Rastislav poslal v Carigrad k 
cesarju Mihaelu poslance, naj 
mu pošlje misijonarjev, veščih 
slovanskega jezika. Cesar je 

poslal Cirila in Metoda. Ciril je 
izumil slovanske črke, glagolico; 
prevedla sta Sveto pismo in 
obredne knjige v slovanski jezik, 
s seboj vzela relikvije sv. 
Klementa in z veseljem odšla na 
pot kot navadna misijonarja. Po 
treh letih sta odšla v Rim, 
kamor ju je klical papež Nikolaj 
I. S seboj sta nesla relikvije sv. 
Klementa. Potovala sta skozi 
naše kraje. Spotoma sta se 
ustavila pri panonskih Slovencih 
in njihovem knezu Koclju. V 
Rimu sta bila zelo slovesno 
sprejeta. Papež je blagoslovil 
slovanske bogoslužne knjige in 
jih položil na oltar v baziliki 
Marije Snežne. Ciril je v Rimu 
14. februarja 869 umrl in bil 
pokopan v cerkvi sv. Klementa. 
 
Metod se je z novoposvečenimi 
duhovniki vrnil v Panonijo, 
uredil s Kocljem cerkvene 
zadeve in se spet vrnil v Rim. 
Papež ga je posvetil v nadškofa 
in poslal nazaj na Moravsko. 
Tam je moral od nemških škofov 
marsikaj pretrpeti, tudi ječo. 
Papež Janez VIII. je ukazal 
škofom, da so ga izpustili. 
Kaznoval jih je s tem, da jim je 
prepovedal opravljati škofovsko 
službo.  
 
Očital jim je tudi, da je njihovo 
ravnanje zoper Metoda 
»presegalo predrzno trinoško 
besnost in zverinsko divjost«. 



 
Rovarjenja zoper Metoda z 
izpustitvijo ni bilo konec. Moral 
je še enkrat oditi v Rim; tam je 
sijajno dokazal svojo 
pravovernost in se potem spet 
vrnil na Moravsko.  
 
Dopolnil je še prevod svetih 
knjig in ko si je določil za 
naslednika Gorazda, je na rokah 
svojih učencev umrl 6. aprila 
885 na Velehradu. 
 
Papež Janez Pavel II. je bil velik 
častilec svetih slovanskih 
apostolov. Zadnjega decembra 
1980 je sveta brata Cirila in 
Metoda razglasil za sozavetnika 
Evrope skupaj z zavetnikom sv. 
Benediktom.  
 
Godujeta 5. julija. V vesoljni 
Cerkvi imata god 14. februarja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša oznanila  
 
 Zaključili smo veroučno in 
šolsko leto. Tudi letos smo v naši 
župniji organizirali počitniški 
oratorij in zaključno romanje 
otrok in staršev naših 
veroučencev – posebej letošnjih 
prvoobhajancev.  
 
Oratorij z naslovom: »Preko 
vode do svobode«, je v naši 
župniji potekal od srede 2. julija 
do nedelje 6. julija. Delavnice 
so bile vsak dan od 10h 
dopoldan do 16.30h, ko je bila 
bo vsak dan sv. maša. Oratorij je 
potekal v domu krajanov.  
 
Prisrčno se zahvalimo vsem 
udeležencem, posebej pa vsem 
družinam in posameznikom ki ste 
nam pomagali bodisi z hrano, 
pijačo, oblačili ali s kakimi 
drugimi za oratorij pripravnimi 
potrebščinami. Bog povrni! 
 
 Prihodnjo nedeljo 13. 7.2014  
bo sv. maša ob 9h na prostoru 
pred našo cerkvijo. Vabljeni! 
 
 Za nami je prvi, četrtek, 
petek in sobota z običajnimi 
pobožnostmi. Na prvi četrtek 
jeg. župnik obiskal ostarele in 
bolne na domovih. Danes se vam 
prisrčno zahvalimo za vaš 
prvonedeljski dar za našo cerkev! 



 
 Iz sodišča v Mariboru smo 
dobili obvestilo o tretji dražbi za 
našo cerkev. Tretja dražba bo 
potekala po isti ceni kot je 
potekala druga dražba in sicer po 
ceni 838.000,00 eur. Gre za 
polovico ocenjene vrednosti, ki 
je: 1.676.000,00 eur, in pod 
polovico ocenjene vrednosti 
sodišče cene ne sme spustiti. 
Upamo, da bomo do takrat že 
imeli konkretno pametno rešitev 
tega velikega problema ne le za 
našo župnijo, temveč za vso 
Cerkev na Slovenskem. Naj naša 
molitev rosi blagoslov na našo 
župnijo! 
 
 
 Kot vidite, je okolica naše 
cerkve lepo pokošena, hvala 
vsem, ki ste pri tem velikem delu 
svoj čas darovali za našo župnijo! 
  
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
14. NEDELJA MED LETOM, 
6.7., Marija Goretti, mučenka; 
9.00 + Silvo Bezjak; 
+ starši Alojzija in Franc Majcan  
(darovala družina) 

 
ČETRTEK, 10.7.,  
Alma, redovnica; 
19.00 – za zdravje družine 
Nikitenko 
 

PETEK, 11.7., Benedikt, opat, 
zavetnik Evrope;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 

 
 
SOBOTA , 12.7,  
Mohor in Fortunat, mučenca; 
19.00 + Milan Robar 
(darovala družina Šopinger) 
 
15. NEDELJA MED LETOM, 
13.7.,Henrik II., cesar; 
09.00 + Roman Burkelc  
(darovala žena Maja s sinom 
Bojanom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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