
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Danes se v bogosluţju 
spominjamo Jezusovega krsta v 
Jordanu. Evangeljska pripoved je 
zelo kratka.  Ali je morda tudi 
Jezus potreboval krst kakor mi? 
Gotovo ne. S tem dejanjem je 
hotel pokazati, da je v vsem 
postal eden izmed nas. Predvsem 
je hotel končati obdobje 
krščevanja »z vodo« in vpeljati 
krst »v Duhu«. V Jordanu ni voda 
posvetila Jezusa, marveč je Jezus 
posvetil vodo. In ne le jordanske 
vode, ampak vodo vseh krstilnic 
po svetu. To je vsako leto 
priloţnost, da razmislimo o 
pomenu našega krsta. Kot vsak 
zakrament ima tudi krst dve 
prvini: kretnje in besede. V to sta 
vključena vid in sluh. Podobno kot 
pri predstavi, drami. Razlika je v 
tem, da je v drami 
dogodek predstavljen, v 
zakramentu pa je obnovljen. 
Lahko rečemo, da je tudi v 
zakramentu 
dogodek predstavljen, če  

 

 

 

 

 

 
razumemo glagol v močnem 
pomenu – kot ponavzočen. V 
teologiji pravimo, da zakrament 
»povzroči tisto, kar pomeni«. 
Preletimo nekatere prvine 
krstnega obreda. Na začetku 
damo človeku ime: »Kako bo ime 
vašemu otroku?« V tem trenutku 
je prvič javno izrečeno ime, ki bo 
njegovo ime za vso večnost. Prav 
zato, ker je imenu namenjeno, da 
bo spremljalo otroka vse 
ţivljenje, bi se starši pri 
odločanju zanj morali izogibati 
izbiri pretirano nenavadnih imen, 
kar bi lahko nekega dne njihove 
otroke spravljalo v zadrego. 
Bogosluţje namenja posebno 
pozornost vodi. Ta spominja na 
vode Rdečega morja, na 
jordansko vodo, na vodo, ki je 
pritekla iz Jezusove strani.  
Tertulijan je rekel: kot ribe živijo 
v vodi, in če se od nje oddaljijo, 
hlastajo za zrakom ter poginejo, 
tako se zgodi tudi nam 
kristjanom, če se ločimo od 
našega krsta.                                     
                       R. Cantalamessa 
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 Svetnik in svetnica tedna 

Sv. Anton puščavnik 
Sveti Anton velja za očeta 
meništva. Rodil se je okoli leta 
250 v srednjem Egiptu. Po smrti 
staršev je razdal vso imetje in 
začel s samotarskim ţivljenjem, 
ki je bilo polno bojev s hudim 
duhovom in najrazličnejšimi 
skušnjavami ter najstroţje 
askeze. Ta njegov način 
meniškega ţivljenja v puščavi je 
bil zgled številnim moţem, ki so 
ga začeli posnemati, tako da so 
ob njem hitro začeli nastajati 
samostani. Njegovo ţivljenje je 
popisal njegov sodobnik in 
častilec sv. Atanazij ţe kmalu po 
Antonovi smrti. Ob neki 
priloţnosti se je svetniku prikazal 
hudič, tako visok, da se je zdelo 
kot bi se s svojo glavo dotikal 
nebes. Na Antonovo vprašanje 
kdo je, odgovori, da je Satan in 
doda: »Zakaj se menihi s tolikšno 
gorečnostjo borijo proti meni in 
me kristjani preklinjajo?« Svetnik 
mu odgovori: »Dobro je, da tako 
delajo, saj jim ti nenehno 
nastavljaš pasti.«  Hudič pa pravi: 
»Nisem jaz tisti, ki jih 
nadlegujem, ker je moja moč 
potem, ko se je po vsej zemlji 
razširilo Kristusovo kraljestvo 
usahnila, pač pa so oni sami tisti, 
ki drug drugega nadlegujejo.« 
Nekdo je svetega Antona vprašal, 
kaj mora storiti, da bi ugajal 
Bogu. Svetnik mu odgovori: 

»Kamorkoli greš, vedno imej pred 
očmi Boga; pri tem kar delaš, se 
vedno ravnaj po svetem pismu; in 
kjerkoli se nahajaš, ostani tam in 
čimbolj odlašaj z odhodom. Te tri 
nasvete spolnjuj, pa boš 
odrešen.«. 
Tudi neki opat je vprašal svetega 
Antona, kaj mora storiti. Anton 
mu odgovori: »Ne zanašaj se na 
svojo pravičnost, ker je ta samo v 
tvojem trebuhu in na jeziku ter 
ne objokuj preteklosti.« Nekega 
dne se je nekaj bratov odpravilo 
skupaj s starcem, da obiščejo 
Antona. Anton pravi bratom: »V 
tem starčku ste pa imeli dobro 
druţbo,« starcu pa: »Ti pa si našel 
dobre brate.« Ta pa odgovori: 
»Res so dobri, vendar pa ima 
njihovo stanovanje vedno odprta 
vrata: vsakdo lahko vstopi v hlev 
in odpelje osla.« S temi besedami 
je hotel povedati, da ni prav, da 
vse kar nosijo v svojem srcu, 
nosijo tudi na svojih ustih. Opat 
Anton pa pravi na to: »Treba je 
vedeti, da obstajajo tri vrste 
črvičenja po ţelodcu: eno prihaja 
od narave same, drugo zaradi 
preobilne hrane, tretje pa od 
hudega duha.« Neki menih se je 
odpovedal svetu, vendar ne 
popolnoma, saj je zase še obdrţal 
nekaj zemeljskih dobrin. Anton 
mu pravi: »Pojdi in kupi kos 
mesa.« Takoj ko se je menih vrnil 
z mesom, so nanj planili psi in 
meso poţrli. Anton pa ga poduči: 
»Kdor se odpove temu svetu, pa 



zase obdrţi svoje bogastvo, ga 
tako raztrgajo demoni.« 
 

Sv. Marjeta Ogrska  
Svetih Marjet je na svetniškem 
koledarju katoliške Cerkve 
dvajset, današnja, po rojstvu 
ogrska princesa, po poklicu pa 
redovnica dominikanka, je prva 
po vrsti. Njeno polno ime je 
Margareta; našim ušesom bolj 
domača oblika Marjeta je 
verjetno nastala iz oblike 
Margeta. Na slovenskih tleh je sv. 
Marjeta Ogrska najbolj češčena v 
Prekmurju, ki je bilo v preteklosti 
povezano z Ogrsko. Marjetin oče 
je bil ogrski (ali madţarski) kralj 
Bela IV, njena mati Marija pa je 
bila bizantinska princesa in je 
prišla s cesarskega dvora v 
Carigradu. V letu pred Marjetinim 
rojstvom je Ogrsko hudo prizadel 
vpad divjih Mongolov. Kralj Bela 
IV. se je zaobljubil, da bo 
prihajajočega otroka popolnoma 
posvetil Bogu, če ga reši iz te 
nesreče. Njegova prošnja je bila 
uslišana in besedo je tudi drţal. 
Ko se je ob koncu leta 1242 rodila 
Margareta, jo je v 4. letu starosti 
ţe izročil v vzgojo dominikankam 
v Vesprimu. Ko ji je bilo deset 
let, je prišla v samostan na 
Zajčjem otoku na Donavi blizu 
Budimpešte, ki ga je dal zgraditi 
kralj Bela, in tam je ostala vse do 
smrti. Po njej so pozneje otok 
preimenovali v Marjetin otok. 
Marjeta se je z vsem srcem 

oklenila redovniškega ţivljenja in 
za vzornico si je izbrala svojo 
svetniško teto Elizabeto Turinško 
(njen god obhajamo 17. 
novembra). Izprosila si je 
dovoljenje, da je smela ţe z 
dvanajstimi leti napraviti redovne 
zaobljube. Ko se je razcvetela v 
zalo dekle, so ji ponudili spregled 
obljub, če se hoče poročiti s 
poljskim princem Boleslavom ali z 
neapeljsko-siciljskim kraljem 
Karlom. Oba je gladko zavrnila, 
očeta pa pograjala, kaj vendar 
dela zanjo ţenitne načrte, ko pa 
jo je zaobljubil Bogu. Poslej je 
imela mir. Bila je srečna in svoj 
redovniški poklic je imela za 
najvišjo dosegljivo čast. Ta 
kraljevska hči je neverjetno 
vzljubila uboštvo, poniţnost in 
skromnost. Oblačila se je revno, 
veselila se je vsakega nizkega 
dela in rada je stregla bornim 
sestram. Moč je črpala iz 
evharistične daritve, zlasti iz sv. 
obhajila, čeprav ga je po tedanji 
navadi smela prejemati le 
nekajkrat na leto. Na obhajilo se 
je pripravljala z bedenjem in 
postom. Rada je premišljevala, 
kar je prebrala iz Svetega pisma 
in latinskega molitvenika. Izbrala 
si je modrega spovednika in 
duhovnega voditelja. Tako je 
postala zares boţji otrok, ki ţe na 
zemlji čaka, kdaj jo večni Oče 
pokliče k sebi. Pogosti in hudi 
posti so Marjeto telesno izčrpali. 
Tako je 18. januarja 1270 



ugasnila, ko je dopolnila komaj 28 
let. Ţe naslednje leto je njen brat 
kralj Štefan V. v Rimu sproţil 
proces, da jo razglase za blaţeno. 
Vse je bilo ţe urejeno, pa so spise 
v Avignonu, kamor so šli papeţi iz 
Rima, izgubili. Njeno svetništvo je 
bilo uradno potrjeno šele leta 
1943, v domovini so jo (podobno 
kot sv. Emo Krško) imeli takoj po 
smrti za svetnico in so jo močno 
častili. Če vemo, da ime 
Margarita po naše pomeni 
»biser«, se ne bomo čudili, da je 
med našimi ţenami in dekleti zelo 
veliko Marjet, Marjetic, Marjetk, 
Metk, nekaj manj Margaret ali 
Gret. Nekatere godujejo danes, 
večina pa 20. julija, ko je spomin 
sv. Marjete Antiohijske, kije ena 
od 14 pomočnikov v sili in jo 
povezujejo s sv. Barbaro in sv. 
Katarino ter jim pravijo »tri sveta 
dekleta«. 
 

 Naša oznanila 
   
 Jutri, v ponedeljek 12.1.2015 
ob 19.30h, bo v Domu krajanov 
prva seja ŢPS v novem 
koledarskem letu. Člani vabljeni! 
 
 

 Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  

 
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 
11.11., Pavlin Oglejski, škof;  

09.00 + Joţe Jazbec in + iz 
druţine Zagorc 

 
 
ČETRTEK, 15.1.,  
Absalom koprski, škof;  

  19.00 – za zdravje v druţini    
             Nikitenko 
 
PETEK, 16.1., 
Honorat, škof;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
            naše ţupnije 

 
SOBOTA, 17.1.,  
Anton, puščavnik;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Joţica Lepoglavec 
(darovali sestra Ivanka in 
Cvetka) 
 
2. NEDELJA MED LETOM, 18.1.; 
09.00 + mama Zorica Štrakl 

           + starši Cetl 
 
 
 

 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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