
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Beseda o Božji besedi  
 
1. V Besedi današnje nedelje se spet 
stikata dve misli, ki si na prvi pogled 
nasprotujeta oziroma kažeta vsaka v 
čisto svojo smer: - prvo berilo govori o 
množicah: prišel bom, da zberem vse 
narode in jezike; - v evangeliju Gospod 
govori o ozkih vratih, kar učence sili k 
vprašanju: ali jih je malo, ki se bodo 
zveličali - kako to uskladiti, ali ni to 
nasprotje.  - Gospod kot da povzema 
misel iz knjige preroka Izaija: prišli 
bodo od vzhoda in zahoda, od severa in 
juga - so zadnji, ki bodo prvi in prvi, ki 
bodo zadnji – ne obstaja samo tista 
pot, ki se zdi prava našemu okusu, in 
niso odločujoče tiste norme, ki smo jih 
izoblikovali po svojem kopitu; 
- nedvomno želi zelo jasno poudariti, 
da se nihče ne bo zveličal zato, ker je 
član krščanskega občestva, ker izhaja 
iz verne družine, ker živi v samostanu, 
ampak le kot človek, ki si za to 
prizadeva – mar ni rekel: ne pojde v 
nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi 
Gospod, Gospod, ampak kdor 
uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v 
nebesih. 
2. Potrebna je torej osebna 
prizadevnost. V Svetem pismu se kar 
vrste  misli, ki opozarjajo in 
spodbujajo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- starozavezni Tobija tako sodobno 
poučuje sina: kar nočeš, da bi drug 
tebi storil, glej, da ti nikdar drugemu 
ne storiš; ako boš imel mnogo, deli 
obilno, ako boš imel malo, skušaj tudi 
malo rad deliti; - Gospod spodbuja 
učence: dajte jim vi jesti -  pojdi in 
tudi ti tako delaj; - apostol Jakob, ki ni 
oznanjevalec za čehljanje ušes, krepko 
pove: brez usmiljenja bo sojen, kdor 
ne skazuje usmiljenja; Vse lahko 
strnemo v spodbudo: imeti srce za 
bliţnjega, ki ni abstrakten pojem, 
ampak konkretna oseba, ob kateri 
take spodbude lahko postanejo zelo 
zahtevne in teţke. Pomislimo npr: 
siten sodelavec, neuvideven sosed, 
tašča, ki se v vse vtika, zadirčen zet. 
Kolikokrat pravimo: s tem nočem nič 
imeti. 3. Vsa razmišljanja ob Svetem 
pismu potrjujejo Jezusove besede: 
- prizadevajte si, da vstopite; nič ne bo 
pomenilo sklicevanje po naših ulicah si 
učil, zelo razločno napoveduje: proč od 
mene vsi, ki ste delali krivico. 
- Pavel: drug drugega bremena nosite, 
tako boste spolnili Kristusovo postavo. 
Kot stalnica iz Beseda izhaja spodbuda: 
prizadevajmo si živeti sedanji trenutek 
res »človeško«, evangeljsko. Tako ne 
bomo radovedno spraševali »koliko« - 
Bog je, ki sodi – ampak si bomo utirali 
pot, ki skozi ozka vrata vodi - v 
življenje.  P. Metod Benedik OFM Cap 
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 Svetnika tedna  
 
Sv. Monika  
 
Bila je mati velikega cerkvenega 
učitelja sv. Avguština. Poročena je bila 
s starejšim poganom Patricijem, 
jezavim možem, ki ga je Monika 
potrpežljivo prenašala in mu od Boga 
izprosila milost sv. krsta. Njen ponos je 
bil prvorojenec Avguštin. Imela je še 
enega sina in hčerko. Zgodaj je 
Avguština poučila o verskih resnicah, 
on pa je zgodaj zašel na kriva pota; 
izgubil je vero in pristopil k 
manihejcem, ki so zanikali vsako 
krščanstvo. Monika je zelo trpela, 
molila, jokala in prosila sina, naj se 
vrne na pravo pot. Zatekla se je k 
nekemu škofu, ki jo je potolažil: »Pojdi 
v miru, sin tolikih solza se ne more 
pogubiti.« Ko je Avguštin sklenil iti v 
Rim, ki je bil še bolj pokvarjeno mesto 
kakor Kartagina, ga je mati prosila in 
rotila, naj ostane. Zastonj! Zlagal se ji 
je, da bo spremil prijatelja do ladje. 
Mati je šla z njim. Zlagal se ji je še 
drugič, češ da ni ugodnega vetra, da 
ladja ne more odpluti, naj kar gre v 
Ciprijanovo cerkvico; ob zori jo bo že 
prišel iskat in ji povedal, kdaj odpluje 
ladja. Ponoči se je vkrcal in ladja je 
odplula proti Rimu. Tihota in veličina 
morja pa sta Avguština tako prevzeli, 
da mu je pri srcu postajalo hudo zaradi 
krutosti do matere. Gledal je proti 
odmikajoči se afriški obali in v duhu 
videl mater, kako ga bo čakala, kako 
bo šla v pristanišče in tam spoznala, da 
jo je prevaral. Bilo je to leta 384. 
Monika pa ni strpela doma. Šla je za 
sinom v Rim in nato v Milano, kamor je 
šel Avguštin iz Rima. Tam se je dal 
krstiti. Sam pravi, da je bil pravzaprav 
krščen z materinimi solzami. 

Ko sta se vračala v Afriko, je Monika v 
rimskem pristanišču Ostiji zbolela. Vsa 
srečna je govorila: »Kaj naj še delam 
na zemlji? Le eno je bilo, za kar sem 
želela živeti: da bi tebe, moj sin, 
videla krščenega. Zdaj mi je Bog to 
željo izpolnil.« Prosila ga je, naj se je 
spominjajo pri maši, in tam umrla leta 
387; goduje 27. avgusta 
 
Sv. Avguštin  
 
Imena: Avguštin, Gustav, Gusti, Gušti 
Rodil se je leta 354 v severni Afriki. 
Oče mu je bil Patricij, pogan, ki se je 
dal krstiti šele pred smrtjo, mati sv. 
Monika. Izredno nadarjen, pa močno 
nagnjen k hudemu, je kmalu zašel na 
kriva pota krivoverstva in nečistosti. 
Vse te zablode je brez olepševanja 
pozneje opisal v prelepi knjigi 
Izpovedi. Izučil se je govorništva in 
postal govornik najprej v domačem 
kraju, nato v Kartagini in da bi dosegel 
še večjo slavo, je materi, ki je 
nenehno zanj molila, ušel v Rim in od 
tam v Milano. Tu je bil škof sv. 
Ambrozij. Avguštin je hodil poslušat 
njegove pridige, ne da bi spoznal kaj, 
temveč kako škof govori, saj je bil 
Ambrozij sloveč govornik. Z božjo 
milostjo je čedalje bolj pronicalo vanj 
tudi to, kar je škof govoril. Sreče 
Avguštin v svojih grehih ni našel. 
Hrepenel je po lepšem življenju, vedno 
pa odlašal: jutri, jutri! Za njim je v 
Milano prihitela tudi njegova mati. 
Polagoma je začel Avguštin prebirati 
evangelij in Pavlova pisma. Jasno mu 
je bilo, kaj bi moral storiti, pa ni imel 
moči. Nekoč je zvedel, kako sta se ob 
branju življenja sv. Antona Puščavnika 
spreobrnila dva cesarska 
dostojanstvenika. Šel je na vrt, se 
vrgel pod smokvo, jokal in klical: 
Doklej, o doklej še tvoj jutri in 



venomer jutri! Zakaj ne že danes? 
Tedaj zasliši pojoč otroški glas: Vzemi, 
beri! Kakor da je klic božje milosti, 
vzame Avguštin v roko Pavlova pisma, 
jih kar na slepo odpre in bere: »Ne v 
požrešnosti in pijanosti, ne v nečistosti 
in nesramnosti, ne v prepiru in 
nevoščljivosti, ampak nadenite si 
Gospoda Jezusa Kristusa in ne strezite 
mesu za poželjivost.« Dalje ni bral. 
Milost je zmagala. Dal se je Ambroziju 
krstiti, star dvaintrideset let. Z 
materjo se je odpravil domov, najprej 
v Tagaste, nato v Hipo, kjer je postal 
mašnik in pozneje škof. Tam je 28. 
avgusta 430 umrl. Po globokosti duha 
presega Avguštin vse cerkvene očete. 
Njegovi spisi so še danes neizčrpna 
zakladnica misli. Njegov god obhajamo 
28. avgusta. 
 
 

 

Naša oznanila  
  

 
 Kakor vsako leto, smo tudi letos 
na predvečer praznika Marijinega 
Vnebovzetja, ki je letos tudi 15. 
rojstni dan naše ţupnije, poromali 
na Ptujsko goro. Avtobus je krenil 
v sredo 14.8.2013 ob 18h izpred 
parkirišča pred našo cerkvijo 
(kakor običajno je pobiral romarje 
tudi po Košaškem dolu in po 
Šentiljski cesti). Ob 19h je bila 
najprej molitvena ura, nato ob 20h 
slovesna sv. maša - somaševanje, ki 
ga je vodil g. apostolski 
administrator msgr. dr. Stanislav 
Lipovšek, po njej je bila  
tradicionalna procesija z lučkami.  
Hvala vsem, ki ste se romanja 
udeležili. Še posebej smo molili za 

našo nadškofijo in za naše pastirje, 
pa tudi za našo mlado župnijo, saj 
letos obhajamo 15. let njenega 
obstoja. Naj nas Božja Mati Marija 
blagoslavlja, da bomo zvesti učenci 
in učenke Jezusa Kristusa.  
 
                        
 V ponedeljek 2. septembra 
začenjamo z veroukom v novem 
veroučnem letu 2013/2014. Verouk 
bo potekal v glavnem po istem 
urniku kot lani, ter v isti zasedbi 
veroučiteljev.  Zaenkrat bo verouk 
še vedno redno potekal v Domu 
krajanov.  
Urnik verouka je torej sledeč:   
 
1. in 2. razred imata verouk  
v ponedeljek ob 16h; 
3. razred ima verouk v  
ponedeljek ob 17h. 
(1., 2. in 3. razred poučuje  
gospa katehistinja Marinka Novak) 
 
4., 5. in 6. razred ima verouk v  
petek ob 16h; 
7., 8. in 9. razred ima verouk v  
petek ob 17h 
(4., 5., 6., ter 7., 8. in 9. razred  
poučuje gospod župnik) 
 
Prvošolci naj se vpišejo k verouku 
po sv. maši, pri katehistinji ali pri 
župniku; V Slomškovi knjigarni na 
Slomškovem trgu si prosimo sami 
kupite katekizme in delovne zvezke 
za vse razrede devetletke. 
 
Dobrodošli!  
 
 
 

 



 Sv. maše so v  
 Domu krajanov v Košakih   
 
 
NEDELJA, 25.8., 
21. nedelja med letom, 
Ludvik IX, francoski kralj; 
9.30 + Ivan, Neža in Elizabeta  
          in + mož Franc Lorber 
 

 
PETEK, 30.8., 
Feliks (Srečko), mučenec; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 31.8., 
Nikodem, Jezusov učenec; 
18.00 – molitvena ura za našo   
            župnijo in nadškofijo  
19.00 + Stane Gamser 

 
 
NEDELJA, 1.9., 
prva nedelja v mesecu, 
22. nedelja med letom, 
Egidij (Tilen), opat; 
9.30 + starši Krajnc (darovala   
           družina Krajnc Lojze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Molitev meseca 
 

 
O pridi, stvarnik, Sveti Duh, 
obišči nas, ki tvoji smo, 
napolni s svojo milostjo 
srce po tebi ustvarjeno. 
 
Ime je tvoje Tolažnik 
in dar Boga najvišjega, 
ljubezen, ogenj, živi vir, 
posvečevalec vseh stvari. 
 
Razsvetli z lučjo nam razum, 
ljubezen v naša srca vlij, 
v telesni bedi nas krepčaj, 
v slabosti vsaki moč nam daj. 
 
Odženi proč sovražnika 
in daj nam stanoviten mir, 
pred nami hodi, vodi nas 
in zla nas varuj vsakega. 
 
Po tebi naj spoznavamo 
Očeta in Sina Božjega, 
in v tebe trdno vérujemo, 
ki izhajaš večno iz obeh. Amen. 

 
 

 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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
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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Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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