
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V naši družbi, ki jo zaznamujejo 
tehnični dosežki in porabništvo, 
se veliko govori o vračanju 
svetega in o novi potrebi po 
odnosu z absolutnim. Molitev je 
vidno znamenje tega iskanja. V 
današnjem drugem berilu 
najdemo besedilo sv. Pavla, ki 
nam omogoča, da se v novi 
perspektivi soočimo s temo o 
molitvi. Pravi: »Prav tako tudi 
Duh prihaja na pomoč naši 
slabotnosti. Saj niti ne vemo, 
kako je treba za kaj moliti, toda 
sam Duh posreduje za nas z 
neizrekljivimi vzdihi. In on, ki 
preiskuje srca, ve, kaj je 
mišljenje Duha, saj Duh posreduje 
za svete, v skladu z Božjo voljo.« 

Če bi mogli odkriti, kaj pravi Duh 
s temi svojimi »neizrekljivimi 
vzdihi«, bi odkrili samo skrivnost 
molitve. In jaz verjamem, da je 
to mogoče. Duh namreč, ki na 
skrivoma in brez besed moli v 
nas, 

 

 

 

 

 

 

je prav isti Duh, ki je z jasnimi 
besedami molil v Svetem pismu. 
On, ki je »navdihnil« Sveto pismo, 
je navdihnil tudi molitve, ki jih 
beremo v Svetem pismu. V nekem 
smislu lahko rečemo, da ni nič 
bolj jasno »izraženega« kakor 
prav »neizrekljivi« vzdihi Duha. 
Vse, kar mora kristjan storiti, da 
bi se naučil moliti, je torej iti v 
šolo svetopisemske molitve. Ker 
se ne moremo ustaviti pri vseh 
svetopisemskih molitvah pojdimo 
naravnost k najpomembnejši 
izmed vseh molitev, k Jezusovi 
molitvi.  
Če bomo odkrili, kako je Sveti 
Duh molil v Jezusu, bomo odkrili, 
kako danes moli v nas (ali kako 
želi, da bi mi molili), kajti on ne 
dela nič drugega, kakor da v nas 
nadaljuje Jezusovo molitev. 
Kristjanova molitev ni nič 
drugega, kakor val Jezusove 
molitve, ki je od glave 
prepotovala stoletja in se širi v 
svoje ude.    R. Cantalamessa 
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Sv. Krištof 

 

Samo dva zgodovinska podatka 

vemo o svetniku, ki ga še danes 

srečamo naslikanega na 

marsikateri cerkvici in velja za 

zavetnika popotnikov in voznikov. 

To je njegovo ime: Kristonosec in 

pa dejstvo, da je umrl mučeniške 

smrti, najverjetneje za časa 

cesarja Decija okoli 250. Zato pa 

je veliko bolj bogato izročilo, ki 

je okoli njegovega imena napletlo 

veliko poučnih zgodb. »Zlata 

legenda« med drugim o njem 

pripoveduje: Sveti Krištof je bil 

ogromne postave in strašen na 

pogled. Bil je v službi pri kralju 

svoje dežele, ko se je v nekem 

trenutku odločil, da bo poiskal 

najmogočnejšega kralja na svetu 

in služil njemu. Odpravi se na 

pot. Nekega dne pride na dvor 

kralja, o katerem so govorili, da 

je nepremagljiv; ko ta vidi 

Krištofa, ga rade volje vzame v 

službo. Nekega dne pa je pevec 

pred kraljem pel pesem, v kateri 

je bilo večkrat omenjeno 

hudičevo ime. Kralj, ki je bil 

kristjan, se je vsakič, ko je slišal 

besedo hudič, prekrižal. Krištof se 

je začudil in vprašal kralja, kaj 

pomeni ta gesta. Kralj mu najprej 

ni hotel odgovoriti, ko pa mu je 

Krištof rekel, da ga bo sicer 

zapustil, mu reče: »Vedno, ko 

zaslišim hudičevo ime, poiščem 

zaščito v tem znamenju, zato, ker 

se bojim pasti pod njegov 

škodljivi vpliv.« Krištof pa mu 

odgovori: »Če se bojiš škodljivega 

vpliva demona, kar pomeni, da je 

hudič močnejši od tebe, sem 

razočaran, saj sem mislil, da ti 

služim kot najmočnejšemu kralju 

na svetu. Zbogom torej, saj sem 

se odločil poiskati hudiča in mu 

služiti.« Krištof torej zapusti 

kraljevi dvor in gre iskat hudiča. 

Pride v puščavo, kjer zagleda 

ogromno množico vojakov in 

njihovega poveljnika, dlakavega 

in strašnega obraza. Ta ga vpraša: 

»Kam si namenjen?« Krištof 

odgovori: »Iščem hudiča, ker bi 

mu rad služil.« Ta pa odgovori: 

»Jaz sem tisti, ki ga iščeš.« 

Krištof, zadovoljen, da ga je 

našel, mu obljubi, da mu bo za 

vedno služil.  

Ko pa se nekega dne Krištof in 

hudič sprehajata po cesti, prideta 

do znamenja križa: hudič takoj 

pobegne vstran in Krištofa 

potegne s seboj na drugo pot. Ko 

to vidi, Krištof začudeno vpraša 

hudiča, zakaj sta bila prisiljena 

zapustiti udobno pot po kateri sta 

bila namenjena. Tudi hudič sprva 

ni hotel odgovoriti, dokler mu 

Krištof ni zagrozil, da ga zapusti. 

Reče mu: »Človek, ki so ga klicali 

Kristus, je bil nekega dne pribit 

na križ, tako, da sem vsakič, ko 



vidim znamenje križa, prisiljen 

prestrašen zbežati proč.« Krištof 

pa mu odgovori: » Torej je Kristus 

močnejši od tebe, ker se ga tako 

bojiš; vidim, da še nisem našel 

najmočnejšega kralja na svetu. 

Zatorej zbogom, zakaj jaz želim 

poiskati Kristusa.« Dolgo časa je 

Krištof iskal nekoga, ki bi mu 

lahko pokazal, kje najti Kristusa; 

dokler ni srečal puščavnika, ki mu 

je oznanil vero v vanj in ga 

potrpežljivo uvedel v resnico 

vere. Na koncu reče puščavnik 

Krištofu: »Kralja, ki mu želiš 

služiti, moraš počastiti z 

nenehnim postom.« Krištof pa 

odgovori: »Zahtevaj do mene kaj 

drugega, kajti tega ne zmorem.« 

»Potem pa se posveti dolgim 

molitvam.« »Tudi tega ne 

zmorem.« Naposled mu puščavnik 

reče: »Poznaš veliko reko, pri 

kateri mnogi veliko tvegajo, ko jo 

želijo prečkati? Ker si tako visok 

in močan, pojdi k njej in tam 

pomagaj tistim, ki jo želijo čez: 

to bo Kristusu kralju, ki mu želiš 

služiti, zelo všeč in tam se ti bo 

dal spoznati.« Krištof gre k reki, 

si tam postavi kolibo, izruje 

mlado drevesce, ki mu služi za 

palico in začne prenašati ljudi 

preko reke. Po dolgem času pa 

ponoči zasliši otroški glas, ki ga 

kliče: »Krištof, pridi sem in me 

ponesi čez reko!« Glas ga trikrat 

pokliče in šele v tretje najde 

Krištof na obali dečka, si ga 

zadane na ramena in z njim 

prečka reko. Pa bolj, ko se bližata 

drugemu bregu, težji postaja 

deček, dokler Krištof na koncu ne 

vzklikne: »O deček, kako si težak! 

Zdi se mi, kakor da bi na ramenih 

nosil ves svet!« Otrok pa mu 

odgovori: »Nikar s ne čudi Krištof, 

kajti na ramenih ne nosiš samo 

celega sveta, pač pa tudi njega, 

ki ga je ustvaril; jaz sem Kristus, 

kralj, ki mu želiš služiti. Da pa 

boš verjel, da sem res jaz, zasadi, 

ko se boš vrnil nazaj, svojo palico 

v zemljo in do jutra bo ozelenela, 

zacvetela in rodila dateljne.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša oznanila  
 



 Prihodnjo nedeljo 27. 7.2014  
bo sv. maša ob 9h na prostoru 
pred našo cerkvijo. Vabljeni! 
 
 
 Kot vidite, je okolica naše 
cerkve lepo pokošena, hvala 
vsem, ki ste pri tem velikem delu 
svoj čas darovali za našo župnijo! 
  
 
 Prihodnja nedelja je Krištofova 
nedelja. Po sv. maši bomo na 
parkirišču pred našo cerkvijo 
blagoslovili prevozna sredstva s 
prošnjo za Božji blagoslov na vseh 
naših poteh.  
 
 
 
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
 
16. NEDELJA MED LETOM, 
20.7., Apolinarij, škof in 
mučenec; 
9.00 + starši Rojko; 
- v zahvalo ob kocu šolskega in 
veroučnega leta 
 
 
PETEK, 25.7.,  
Jakob Starejši, apostol;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
 
 

SOBOTA , 26.7,  
Joahim in Ana,  
starša Device Marije; 
19.00 + Milan Robar  
(darovala teta Elizabeta Skok iz 
Lancove vasi)   
 
 
17. NEDELJA MED LETOM – 
KRIŠTOFOVA NEDELJA, 
27.7.,Gorazd, Kliment in drugi 
učenci Cirila in Metoda; 
09.00 + Ladislav Miholic  
(1. obletnica smrti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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