
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V današnji kulturi in družbi 
obstajajo različne raziskave 
javnega mnenja, ki jih lahko kot 
podobo uporabimo za to, da bi 
lažje razumeli evangelij današnje 
nedelje. Raziskave javnega 
mnenja danes uporabljajo skoraj 
povsod, predvsem v politiki in 
ekonomiji. Tudi Jezus je nekega 
dne hotel narediti raziskavo 
javnega mnenja, toda kot bomo 
videli, z drugačnimi nameni. Ti 
niso bili politični, ampak vzgojni. 
Ko je prišel v kraje Cezareje 
Filipove tam na severu Izraela, je 
med počitkom, ki mu je ponudil 
nekaj miru skupaj z apostoli, prav 
njim nepričakovano postavil 
vprašanje: »Kaj pravijo ljudje, 
kdo je Sin človekov?« Zdi se, kot 
da so apostoli pričakovali, da si 
bodo lahko končno dali duška in 
mu povedali, kaj se govori o 
njem. Odgovorili so: »Nekateri, 
da Janez Krstnik, drugi Elija, spet 
drugi Jeremija ali kdo izmed 
prerokov.« 

 

 

 

 

 

 
Toda Jezus ni želel meriti svoje 
popularnosti ali stopnje svoje 
priljubljenosti pri ljudeh. Njegov 
namen je bil povsem drug. Zato 
je vprašal: »Kaj pa vi pravite, kdo 
sem?« To drugo, nepričakovano 
vprašanje jih je popolnoma 
zmedlo. Molk in spogledovanje. 
Če pri prvem vprašanju beremo, 
da so apostoli »odgovorili« vsi 
skupaj, kakor v zboru. Tokrat pa 
je glagol v ednini; en sam 
»odgovori«, in to Simon Peter: »Ti 
si Kristus, Sin živega Boga!« Med 
odgovoroma je velika razlika – kot 
da bi morali preskočiti globok 
prepad, gre za nekakšno 
»spreobrnjenje«. Če je za 
odgovor na prvo vprašanje 
zadostovalo, da so pogledali okoli 
sebe, prisluhnili mnenju ljudi, so 
se morali sedaj zazreti v svojo 
notranjost, prisluhniti zelo 
drugačnemu glasu, ki ne prihaja 
od mesa in krvi, ampak od Očeta, 
ki je v nebesih. Bog daj, da bi 
tudi mi v življenju sledili Petrovi 
veroizpovedi!                                        
                        R. Cantalamessa 
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Sv. Avguštin 

 

Rodil se je leta 354 v Severni 

Afriki očetu poganu in materi 

Moniku, ki ga je vzgajala v 

krščanskem duhu. Vendar je kljub 

dobri in skrbni vzgoji dolgo časa 

živel precej grešno življenje in se 

odvračal proč od Boga. Pridige sv. 

Ambroža v Milanu in življenjepis 

sv. Antona Puščavnika pa so ga 

tako pretresli, da se je začel 

spreobračati in se dal na veliko 

noč 396 krstiti. Kasneje je bil 

posvečen za duhovnika in izvoljen 

za škofa v mestu Hippo. Umrl je 

28. januarja 430. Sveti Avguštin 

je največji cerkveni učitelj 

zahoda in eden največjih umov 

katoliške Cerkve vseh časov. Iz 

njegovih del še danes črpa tako 

krščanska filozofija in teologija, 

kakor tudi mistika. 

Najznamenitejše med njegovimi 

deli so prav gotovo »Izpovedi«, 

avtobiografija 'nemirnega srca, ki 

se lahko spočije le v Bogu.' 

Avguštin je namreč iskal Boga z 

umom in srcem hkrati; bil je mož 

globokega uma, pa tudi molitve, 

telesne pokore, samozatajevanja 

in razdajajoče se delavnosti. 

»Kako hitro poveš: Bog je 

ljubezen! Da, tri besedice: če 

šteješ, je en sam stavek; a če 

tehtaš, ima silno težo!… Imej 

svoje stanovanje v Bogu, in daj, 

da bo Bog stanoval v tebi; bodi v 

Bogu in Bog bo v tebi. Bog ostane 

v tebi, da te drži v sebi; in ti 

ostani v Bogu, da ne padeš!…  

 

Odlomek iz pridige sv. 

Avguština 

Ne iščite torej Kristusa drugod, 
nego kjer je hotel, da se vam 
oznanja; in kako je hotel, da se 
vam oznanja, tako se ga oprimite, 
tako si ga v srce zapišite! On je 
zid zoper vse napade in zoper vsa 
zalezovanja sovražnika. Ne bojte 
se, ta (sovražnik) niti ne skuša, 
razen če sme. To stoji, da nič ne 
stori, razen, če mu je dovoljeno 
ali če je poslan. Pošlje ga 
gospodujoča oblast (prim. Ef. 
6,12) kot hudobnega angela; 
dovoljeno pa mu je, kadar kaj 
napade; to pa se zgodi samo, da 
se preizkusijo pravični, kaznujejo 
krivični. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaj se torej bojiš? Hodi v 
Gospodu, svojem Bogu; kar noče, 
da trpiš, ne boš trpel, kar 
pripusti, da trpiš, je šiba, s katero 
te hoče poboljšati, ne kazen s 
katero te hoče pogubiti. Vzgaja 
nas za večno dediščino, pa se 
kujamo, če nas tepe. Bratje moji, 
če bi se deček uprl, ko ga oče 
udari z roko ali s šibo, bi rekli, 
kako trmoglav, nepoboljšljiv in 
očetu za strogo vzgojo 
nehvaležen je! In čemu vzgaja 
oče sina, človek človeka? Da ne bi 
(sin) zapravil časnega imetja, ki 
mu ga je (oče) pridobil, ki mu ga 
je nabral; želi, da ne požene v nič 
imetja, katerega on, ki ga 
zapusti, ne more vekomaj imeti.  
 
Ne vzgaja sina, ki bi bil z njim 
vred lastnik, ampak ki bo za njim 
lastnik. Bratje moji! Če vzgaja 
oče sina, svojega naslednika, in 
če bo ta, katerega vzgaja, prav 
tako šel mimo vsega, kakor pojde 
mimo vsega oni, ki ga vzgaja, 
kako hočete, naj nas vzgaja naš 
Oče, ki ne bomo prišli za njim, 
ampak bomo prišli k njemu in ki 
bomo z njim vekomaj uživali 
dediščino, ki ne ovene, ne 
premine, je toča ne pobije. In on 
sam je dediščina in on sam je 
Oče.  

Njega bomo imeli v posesti, pa 
naj nas za to ne vzgaja? 
Sprejmimo torej Očetovo 
vzgojo! Ne tekajmo, kadar nas 

glava boli, k zagovarjalcem, 
vražarjem in praznoverskim 

 sredstvom! Bratje, ali naj vas ne 
pomilujem? Vsak dan vidim take 
abotnosti. Kaj naj storim? Ali niti 
kristjanov ne morem prepričati, 
da je treba v Kristusa zaupati? 
Glejte, če kdo umrje, ki se je z 
vražami zdravil – koliko jih je 
kljub vražam umrlo, in koliko jih 
je brez vraž ostalo pri življenju! – 
s kakšnim čelom je šla duša k 
Bogu? Zapravila je Kristusovo 
znamenje, sprejela je hudičevo 
znamenje. Bo li morda dejal: 
Nisem zapravil Kristusovega 
znamenja? Si li torej imel 
Kristusovo znamenje poleg 
hudičevega? Kristus noče skupne 
lastnine, marveč sam hoče imeti, 
kar je kupil. 

Tako drago je kupil, da bi sam 
imel. Ti mu vsiljuješ solastnika 
hudiča, kateremu si se z grehom 
prodal. »Gorje jim, ki so dvojnega 
srca« (Sirah 2,14) ki dajejo del 
svojega srca Bogu, del pa hudiču! 
Užaljen, da daš del hudiču, se Bog 
umakne in hudič bo vse vzel v 
posest. Ni torej zastonj apostol 
rekel: »Ne dajajte prostora 
hudiču!« (Ef. 4,27) Spoznajmo 
torej Jagnje, bratje, spoznajmo 
svojo odkupnino! 

Avrelij Avguštin, Izbrani spisi (IX 
zvezek), Ljudska knjigarna, 
Ljubljana 1943, str. 54-55. 



Naša oznanila 
 
 Prihodnjo nedeljo 31. 8. 2014  
bo sv. maša ob 9h na prostoru 
pred našo cerkvijo, vabljeni! 
 
 V ponedeljek 18.8.2014 je na 
Okrajnem sodišču v Mariboru bila 
še tretja in zaenkrat tudi zadnja 
dražba za našo cerkev. Naše 
molitve, da bi tudi tokrat dražba 
bila neuspešna so bile uslišane.  
 
Zelo blizu je čas, ki bo pripeljal 
do pametne rešitve tega velikega 
problema ne le za našo župnijo, 
ampak tudi za Cerkev na 
Slovenskem.  
 
Postopek izvršbe je tako za nas 
zaenkrat zaključen in kljub 
nekaterim informacijam iz 
medijev, da bo SCT v stečaju 
predlagal novo izvršbo (postopek 
nove izvršbe lahko spet traja dve 
leti in se konča z novimi 
dražbami), intenzivno delamo na 
tem, da do ponovne izvršbe ne bo 
prišlo in bomo v bližnjih 
pogajanjih z gospodom stečajnim 
upraviteljem dosegli čimbolj 
ugoden dogovor o rešitvi naše 
nove cerkve. 
 
Naj naša skupna plemenita 
prizadevanja obilno spremlja 
priprošnja našega župnijskega 
zavetnika bl. škofa A.M.Slomška 
in Božji blagoslov! 
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
21. NEDELJA MED LETOM, 
24.8., Jernej, apostol; 
09.00 + iz družine Fras Jevšenak; 
+ starši Alojz in Antonija Kliček 
in + starši Filip in Marija Jagačič 

 
PETEK, 29.8.,  
Mučeništvo Janeza Krstnika;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 

 
SOBOTA, 30.8, 
Feliks, mučenec; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + iz družin Kaučič in Perko 
(darovala gospa Zofka Kaučič) 
 
22. NEDELJA MED LETOM, 
31.8.,Nikodem, Jezusov 
učenec; 
09.00 + Anton in Milan Robar 
(darovala gospa Marica 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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