
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Beseda o Besedi 

Današnji evangelij prinaša slavno 
vprašanje, ki ga Jezus naslavlja 
na učence v Cezareji Filipovi. 
Toda tokrat se bogoslužje ne 
ustavlja ob Petrovi izpovedi (»Ti 
si Mesija …« ); bolj se namreč 
posveti napovedi trpljenja, ki 
sledi odgovorom apostolov: »In 
začel jih je učiti, da bo Sin 
človekov moral veliko pretrpeti, 
da ga bodo starešine, véliki 
duhovniki in pismouki zavrgli in 
umorili in da bo po treh dneh 
vstal.« Ob teh besedah ga je 
Peter »začel grajati«, a le težko 
bo – če sploh kdaj do konca 
življenja – pozabil besede, s 
katerimi mu je Jezus odgovoril 
(verjetno jih je on sam povedal 
evangelistu Marku, ki je zapisal 
Petrove spomine): »Poberi se! Za 
menoj, satan, ker ne misliš na to, 
kar je Božje, ampak na to, kar je 
človeško.« Na tej točki pride 
nauk, zaradi katerega se zdi, da 
je ves dogodek zapisan: »Tedaj je 

 

 

 

 

 

 
poklical k sebi množico skupaj z 
učenci in jim rekel: 'Če hoče kdo 
hoditi za menoj, naj se odpove 
sebi in vzame svoj križ ter hodi za 
menoj. Kdor namreč hoče rešiti 
svoje življenje, ga bo izgubil; 
kdor pa izgubi svoje življenje 
zaradi mene in zaradi evangelija, 
ga bo rešil.'« Namen bogoslužja, 
da na ta način usmeri branje 
evangelija, je očiten zaradi izbire 
prvega berila (o Božjem 
služabniku, ki nastavi hrbet 
udarcem in obraz pljunkom), 
potrjuje pa ga tudi vzklik pred 
evangelijem: »Meni pa Bog ne 
daj, da bi se hvalil, razen s 
križem našega Gospoda Jezusa 
Kristusa« (Gal 6,14). Ob drugih 
priložnostih smo razmišljali o 
obeh temah – o Petrovi veri in o 
tem, kako sprejeti križ. 
Posvetimo tokrat našo pozornost 
izredno pomembni stvari: veri in 
delom, o čemer nam govori sv. 
Jakob v drugem berilu: »Kaj 
pomaga, moji bratje, če kdo 
pravi, da ima vero, nima pa del? 
Mar ga lahko vera reši? Če sta brat 
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ali sestra gola in jima manjka 
vsakdanje hrane, pa jima kdo 
izmed vas reče: 'Pojdita v miru! 
Pogrejta se in najejta!' a jima ne 
daste, kar potrebujeta za telo, 
kaj to pomaga? Tako je tudi z 
vero, če nima del; sama zase je 
mrtva. Vendar bo kdo rekel: 'Ti 
imaš vero, jaz imam pa dela. 
Pokaži mi svojo vero brez del in 
jaz ti bom pokazal vero iz svojih 
del.'« 

 Svetnik tedna –  
 Sv. Janez Zlatousti 
 
»Vsako hišo naredite za cerkev. 
Ali niste vi odgovorni za 
zveličanje vaših otrok in vaših 
služabnikov in ali ne boste nekoč 
morali zanje dajati obračun? 
Kakor bomo mi pastirji dajali 
odgovor za vaše duše, tako bodo 
tudi družinski očetje pred Bogom 
odgovarjali za vsako osebo svoje 
hiše, za ženo, otroke, strežnike.«  

Tako je svoji pridigi, ob razlagi 
svetopisemskega odlomka o 
stvarjenju moža in žene možem in 
očetom polagal na srce sv. Janez 
Krizostom ali po naše Zlatousti, 
najslavnejši govornik vzhodne 
Cerkve. Govorniško umetnost je 
mojstrsko obvladal ne le po 
bleščeči zunanji obliki, temveč 
tudi po globoki vsebini, za katero 
je iskal navdiha v Svetem pismu, 
z božjo besedo pa je osvetljeval 
vsa življenjska vprašanja. Njegovi 

življenjepisci pravijo, da so mu 
poslušalci "včasih divje ploskali, 
včasih pa odhajali skrušeni 
domov". Papež Pij X. ga je 
postavil za zavetnika cerkvenih 
govornikov. 

Doma je bil iz mesta Antiohija, 
kjer je nekaj časa deloval tudi 
apostol Pavel, ki mu je bil 
kasneje vzornik in katerega je 
Janez prosil, naj mu da enako 
ljubezen do Kristusa in do duš, 
enako pripravljenost na žrtve in 
enako nepopustljivost v boju 
zoper zmote in zoper moralne 
zablode. Videli bomo, da je bil 
uslišan. Rodil se je med letoma 
346 in 354. Oče, visok častnik, je 
umrl kmalu po Janezovem 
rojstvu, dvajsetletna vdova, blaga 
in pobožna Antuza se je vsa 
posvetila vzgoji svojega edinčka 
Janeza. Namenila ga je za 
državno službo in mu omogočila 
najboljšo vzgojo. Toda v Janezu 
je zmagalo nagnjenje, da se ves 
posveti Bogu. Vzljubil je Sveto 
pismo in ga preučeval kot vodilo 
za življenje. Ko je bil duhovno že 
zrel mož, se je (pred letom 372) 
dal krstiti. Potem se je za nekaj 
časa umaknil v puščavsko samoto, 
kjer je zbolel in to je vzel kot 
božji namig, naj se vrne v 
Antiohijo. Tam ga je škof Meletij 
posvetil najprej v diakona, nato 
pa v duhovnika. Kmalu so mu 
zaupali službo govornika v 
stolnici, ki jo je opravljal 



dvanajst let in sicer izredno 
uspešno. Prislužil si je vzdevek 
Krizostom– Zlatousti. 

Izredni govornik je vzbudil 
pozornost carigrajskega dvora. 
»Zakaj ga ne bi poklicali v 
prestolnico, da bi se mi ponašali z 
njim?« so rekli sami pri sebi. Ko 
je leta 397 umrl carigrajski 
patriarh, so na zvijačo zvabili v 
Carigrad Janeza Krizostoma in ga 
postavili za njegovega naslednika. 
Ko je Janez službo sprejel, je 
pokazal, da hoče vse dolžnosti 
vestno opravljati, povelji pa 
prejemati samo od Kristusa, ki je 
kralj kraljev. Za dvorne spletke se 
ni zmenil. Bičal je tudi napake 
dvora in si s tem nakopal 
sovraštvo častihlepne cesarice 
Evdoksije in zavistnega 
aleksandrijskega patriarha 
Teofila. Pogumnega patriarha sta 
hotela spraviti s sveta ali pa vsaj 
daleč proč iz Carigrada. Tako je 
moral v začetku julija leta 404 v 
pregnanstvo v Armenijo, kjer je 
ostal eno leto. Ko so Krizosto– 
movi sovražniki dognali, da ugled 
pregnanega patriarha raste, so 
dosegli njegov izgon v zapuščeni 
kraj Pitius pod vznožjem Kavkaza, 
kamor je moral oditi spomladi 
leta 407.  

Zadnje mesece življenja je zelo 
trpel zaradi mnogih bolezni in 14. 
septembra 407 ga je odrešila 
smrt. Evdoksijin sin cesar 

Teodozij II. je 27. januarja leta 
438 z vsemi častmi sprejel 
svetnikove telesne ostanke,da so 
jih pokopali v carigrajski cerkvi 
Svetih apostolov. Prosil je 
odpuščanja za napake svojih 
staršev. 

 

 Naša oznanila 
 
 Vstopili smo v Slomškov mesec 
september. Letošnji župnijski 
praznik bo v nedeljo 27.9.2015. 
Naj bo vsa naša priprava in 
praznovanje Slomškove nedelje 
zares  duhu molitve za našo 
župnijo in rešitev naše nove 
Slomškove cerkve!   
 
 
 V torek zaključujemo s 
Slomškovo devetdnevnico za 
rešitev naše župnijske cerkve. V 
torek 15.9.2015 na god Žalostne 
Matere božje upamo, da se bodo 
največje finančne težave v 
zgodovini naše župnije  - in sicer 
terjatev do SCT-ja v stečaju 
dokončno rešile. O tem bomo 
obveščeni tudi po različnih javnih 
medijih. Kljub temu nas čaka še 
zelo veliko dela na materialnem 
in duhovnem področju pri rasti in 
napredovanju gradnje naše nove 
Slomškove cerkve in župnije. Bog 
daj, da bi nas molitev za našo 
cerkev in župnijo med seboj 
povezala in utrdila v veri, upanju 
in ljubezni! 



 Začeli smo z  rednim 
veroukom, ki bo za enkrat še 
vedno potekal v  Domu krajanov v 
Košakih. Urnik verouka je letos 
sledeč: v ponedeljek ima verouk 
gospa katehistinja Marinka 
Novak: 

1.r.: 15.30-16.15 
2.r.: 16.15-17.00 
3.r.: 17.00-17.45 

v petek ima verouk gospod 
župnik Igor Novak: 

8. in 9.r.: 15.00-15.45 
6. in 7.r.: 15.45-16.30 
4. in 5.r.: 16.30-17.15 

K verouku vabljeni vsi, posebej 
prvošolci, ki se prijavijo k 

verouku na prvem veroučnem 
srečanju.  

  Sv. maše pred nami 
 

 

 
24. NEDELJA MED LETOM, 13.9., 
Janez Zlatousti; 
09.00 + Milan Robar 
 
PONEDELJEK, 14.9., 
Povišanje sv. Križa; 
19.00 + Katarina Jaunik 
 
TOREK, 15.9.,  
Žalostna Mati Božja; 
19.00 – konec Slomškove 
devetdnevnice;  

v zahvalo Božji previdnosti za 
uslišane molitve za rešitev naše 
cerkve in za blagoslov naše 
župnije 
 
SREDA, 16.9.,  
Kornelij, papež in Ciprijan, škof; 
19.00 + Olga Terglavc 
 
ČETRTEK, 17.9.,  
Robert Bellarmino, škof in 
cerkveni učitelj; 
19.00 + Marjan Krajnc 
 
PETEK, 18.9.,  
Jožef Kupertinski,  
duhovnik, redovnik;  
19.00 + Andrej Nikitenko 
 
SOBOTA, 19.9.,  
 Januarij, škof in mučenec; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 

25. NEDELJA MED LETOM, 20.9,  
nedelja slovenskih svetniških 
kandidatov; 
09.00 + Anton Pavlin  
in + iz družine Pavlin 
 

Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
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