
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Evangelij četrte postne nedelje 

spregovori o ozdravljenju 

sleporojenega. »Ko je šel mimo, 

je zagledal človeka, ki je bil slep 

od rojstva ... Pomazal mu je z 

blatom oči in mu rekel: 'Pojdi in 

se umij v vodnjaku Síloa'. Odšel 

je torej in se umil. Ko se je vrnil, 

je videl.« Ta dogodek se tiče tudi 

nas, kajti v nekem smislu smo mi 

vsi … sleporojeni. Tudi svet se je 

rodil slep. Če ostanemo pri tem, 

kar nam danes pravi znanost, je 

na milijone let, odkar je življenje 

na zemlji, le-to življenje slepo, ni 

še oči, ki bi videle, ni še vida. 

Oko v svoji kompleksnosti in 

popolnosti je ena od funkcij, ki so 

se oblikovale kasneje. 

Predstavljajmo si čudenje prvih 

bitij, ki so že lahko videla nebo 

nad seboj, ki so videla barve, ki 

so videla druga drugo. Kakšen 

kakovosten skok v 

 

 

 

 

 

razvoju življenja! Ali Jezus 

ozdravi sleporojenega samo 

zaradi tega? Ne. Mi smo 

sleporojeni še v nekem drugem 

pomenu.  

Še neko drugo oko je, poleg 

materialnega, ki se še mora 

odpreti svetu: to je oko vere! To 

nam omogoča, da se zavemo še 

nekega drugega sveta, ki je za 

vsem tistim, kar vidimo s 

telesnimi očmi: Božji svet, svet 

večnega življenja, evangeljski 

svet, ki se ne konča niti s … 

koncem sveta. Vera je kakor 

okno, ki pred nami na široko 

odpira brezmejno obzorje. Na to 

nas je hotel spomniti Jezus z 

ozdravljenjem sleporojenega. Ko 

ga je poslal, da se umije, je Jezus 

hotel pokazati, da se to drugo oko 

vere začenja odpirati pri krstu, ko 

prejmemo prav dar vere. Pustimo 

se torej razsvetljevati Gospodu.  

                        R. Cantalamessa 
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4. postna nedelja – Veseli se Boţje ljudstvo! 
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Izidor Seviljski,  
škof, cerkveni učitelj 

 

Izidor je po času zadnji v vrsti 

latinskih cerkvenih očetov. Rodil 

se je ok. leta 560. S svojim 

bratom Leandrom, prednikom na 

seviljskem škofovskem sedežu, se 

je posebno odlikoval, ko je bilo 

treba arijanske Gote, ki so si 

podvrgli Španijo, prepojiti s 

katoliškim duhom. Ker je Izidor 

zgodaj izgubil starše, je skrb zanj 

prevzel Leander in ga poslal v 

samostansko šolo benediktincev.  

 

Spočetka je šolarju trda predla, 

nemara zaradi njegove mirne 

narave. Poročila pripovedujejo, 

da je celo zbežal. Ko je tako na 

begu sedel pri nekem vodnjaku, 

je zapazil v kamnu precej globoko 

zarezo. Neka žena mu je 

razložila, da je to zarezo naredila 

vrv, s katero dvigajo vedro z vodo 

iz vodnjaka. Izidor si je iz tega 

povzel nauk, da bi vztrajno 

učenje tudi v njegovi duši 

zapustilo trajne sadove, in se je 

vrnil v šolo. 

 

Ko je leta 600 ali 601 umrl brat, 

škof Leander, so za naslednika 

izvolili Izidorja. Kot škof je širil 

krščansko izobrazbo, pospeševal 

redovno življenje, zidal 

samostane in šole. Bil je velik 

govornik in je kot tak tudi 

nastopal na cerkvenih zborih 

(decembra 633 je predsedoval 

splošni sinodi v Toledu). Umrl je 

4. aprila leta 636. 

Izidorjevi spisi nam odkrivajo 

izredno razgibanost in široko 

razgledanost velikega duha. V 

njih je strnil ne le miselno 

bogastvo krščanstva, marveč 

celotno znanje minulih stoletij.  

 

Tu moramo posebej omeniti 

njegovo delo Etimologija, ki 

obsega kar dvajset knjig v katere 

je skušal strniti celotno zanje 

srednjega veka. V duhovni zmedi 

tedanjih časov je bil Izidor kakor 

svetilnik pravovernosti in 

polihistor vse srednjeveške tako 

posvetne kot bogoslovne znanosti. 

»Kdor hoče priti k Bogu, mora 

veliko moliti in prebirati duhovne 

knjige. Vsak napredek v dobrem 

je sad molitve in bogoljubnega 

branja.« (sv. Izidor Seviljski) 

 

Ime: Izhaja iz grškega imena 

Isidoros, ki je sestavljeno iz 

imena egiptovske boginje Isis, 

Izida in grške besede doron, dar. 

Zelo sorodno je ime Teodor, 

sestavljeno iz grških besed »bog« 

in »dar«. 

 

Rodil se je: okoli leta 560 v 

Cartageni v Španiji; 

umrl pa: 4. aprila 636 v Sevilli, 

prav tako v Španiji. 



 

Druţina: Rodil se je v imenitni 

španski družini. Oče Severijan je 

imel grško-rimske korenine, bil je 

vojvoda, materi pa je bilo ime 

Teodora (tudi Teodozija). Poleg 

Izidorja sta imela še tri otroke: 

Leandra, Fulgencija in Florencijo. 

Vse štiri je Cerkev razglasila za 

svetnike. 

 

Zavetnik: Velja za španskega 

narodnega svetnika. 

 

Upodobitve: Večinoma ga 

upodabljajo v škofovskih oblačilih 

s knjigo in peresom. Neka 

upodobitev ga kaže tudi kako jaha 

na konju s križem v eni in z 

mečem v drugi roki. 

Goduje: 4. aprila. 

 

 

Naša oznanila  
  
 

 Jutri končujemo duhovno 
devetdnevnico v čast našemu 
ţupnijskemu zavetniku bl. škofu 
Antonu Martinu Slomšku. Zbirali 
smo se vsak dan pri večerni sv. 
maši ob 19h in ob koncu sv. 
maše molili za naše trpeče brate 
in sestre, posebej za našega g. 
ključarja Milana Robarja in za 
njegovo druţino. Hvala vsem, ki  
ste prihajali k molitvi, in naj nas 
molitev povezuje še naprej.  
 

 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota z ustaljenimi 
poboţnostmi. Na prvi petek bo g. 
župnik obiskal bolne in ostarele 
na domovih. Nedelja je prva v 
mesecu aprila, zato Bog povrni za 
vaše darove za našo župnijsko 
cerkev.   
   
 V nedeljo 6. aprila bo 
dekanijski kriţev pot na 
Kalvarijo. Pričel se bo ob 15h pri 
rojstni hiši Božje služabnice 
Cvetane Priol (to je pri 
Kmetijskem zavodu). Vabljeni! 
 
 V petek 11. aprila 2014 ob 
19h bo v škofijski avli na 
Slomškovem trgu predavanje 
sestre Veronike Verbič z 
naslovom: »Biti boter, čast, 
odgovornost, ali oboje?« Posebej 
vabljeni starši naših veroučencev.    
 
 V ponedeljek 7. aprila ob 19.30 
bo redno srečanje članov ŢPS, 
vabljeni! 
 
 V petek 11. aprila bo v sklopu 
9. radijskega misijona, ki ga 
organizira Radio Ognjišče veliki 
spovedni dan za vso Slovenijo. V 
Mariboru bo možnost za spoved 
sledeča: 
Stolnica: od 6.00 do 20.00 
Frančiškani: od 6.30 do 20.00 
Kapucini (Sv. Joţef - Studenci):  
od 7.00 do 19.00;  
 

PRISRČNO VABLJENI! 



 Nabirka pretekle nedelje,  
3. postne nedelje: 

120 eur; 
Bog vam povrni! 

 
 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   
 
NEDELJA, 30.3.,   
4. postna nedelja, 
Amadej Savojski, vojvoda; 
09.00 + starši Johana (15. obl) in   
            Stanko (3. obl.) Črnčič  

             (darovala gospa  
             Irena Šestanj z družino ); 
  

          + Andrej Nikitenko  
 
 

PONEDELJEK, 31.3., 
Gvido, opat; 
19.00 - za zdravje 
 
 

ČETRTEK, 3.4., prvi v mesecu, 
Sikst I., papeţ, mučenec;  
19.00 + Ivan Golob – 8.obl. smrti  
(darovala družina Bračko) 
 

 

PETEK, 4.4., prvi v mesecu,  
Izidor Seviljski,  
škof in cerkveni učitelj; 
19.00  + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
 

SOBOTA, 5.4., prva v mesecu, 
Vincencij Ferrer, duhovnik; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 - v priprošnjo za blagoslov      
           (I.N) 

NEDELJA, 6.4., prva v mesecu, 
5. postna nedelja,  
Irenej iz Srema,  
škof, mučenec; 
09.00 + Alojz Lasič; 

+ Srečko Zorec (3. obl. 
smrti) in njegovi + starši  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 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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