
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Ko je že postal priljubljen in 
slaven zaradi svojih čudežev in 
učenja, se je Jezus nekega dne 
vrnil v svoj domači kraj Nazaret in 
je kot običajno začel učiti v 
shodnici. Toda tokrat ni 
navdušenja, ne sliši se »hozana!«.  

Namesto da bi poslušali, kaj 
govori in bi ga na temelju tega 
presojali, so ljudje začeli dajati 
nenavadne pripombe: »Od kod mu 
modrost, saj vendar ni študiral? 
Dobro ga poznamo, tesarja, 
Marijinega sina!« »In spotikali so 
se nad njim.« To pomeni, da jih 
je dejstvo, da ga dobro poznajo, 
oviralo, da bi verovali vanj. Jezus 
je z grenkobo pripomnil: »Prerok 
ni brez časti, razen v domačem 
kraju, pri svojih sorodnikih in v 
svoji hiši.« Ta stavek je prešel v 
skrajšani obliki v pregovor: Nemo 
propheta in patria sua – Nihče ni 
prerok v svoji deželi. A ne bomo 

 

 

 

 

 

 
se ustavili ob tem. Današnji 
evangelij nam želi povedati vse 
kaj drugega glede vere. Lahko bi 
takole povzeli: varujte se, da ne 
bi naredili iste napake, kot so jo 
storili Nazarečani! V nekem 
določenem pomenu se Jezus vrne 
v svoj domači kraj vsakokrat, ko 
se oznanja njegov evangelij v 
deželah, ki so bile nekoč zibelka 
krščanstva. Marko zgoščeno pove, 
da je Jezus prišel na sobotni dan 
v Nazaret in »začel učiti v 
shodnici«.  

Evangelij po Luku pa je 
natančnejši, saj razkrije, kaj je 
učil, kaj je govoril tisto soboto v 
shodnici:  

»Duh Gospodov je nad menoj, 
ker me je mazilil, 
da prinesem blagovest ubogim. 
Poslal me je, da oznanim 
jetnikom prostost in slepim vid, 
da pustim zatirane na prostost, 
da oznanim leto, ki je ljubo 
Gospodu.«  

14. nedelja med letom 

 Leto XVII., 
 št. 342, 
 14. nedelja 
 med letom; 

 8.7.2018 



Vse stvari, ki jih našteva Jezus, 
pomenijo vsebino jubilejnega 
leta. Po Mojzesovi postavi je bilo 
potrebno vsakih petdeset let 
obhajati posebno leto, ki ga je 
naznanilo trobljenje na t. i. 
rog jobel, zato se je leto 
imenovalo jubilaeum – jubilej. V 
tem letu se je zemlja morala 
vrniti prvotnemu lastniku, sužnji 
so morali biti osvobojeni, dolgovi 
odpisani. Skratka, leto milosti, 
sprave in splošnega odpuščanja.  

To, kar je Jezus oznanil v 
shodnici, je bilo prvo krščansko 
jubilejno leto v zgodovini, prvo 
veliko »leto milosti«, na katero 
spominjajo vsi drugi jubileji in 
»sveta leta«. Koliko ljudi je 
izkusilo sadove tega »leta milosti« 
v Jezusovem poslanstvu! Koliko 
življenja, koliko novega veselja 
za galilejske vasi! In Nazarečani, 
prvi, ki jim je Jezus vse to 
ponudil, so se sami izključili s te 
velike mesijanske gostije. Zavrnili 
so milost jubileja! Kako tragično 
bi bilo, če bi naredili isto napako. 
Naša Evropa je za krščanstvo to, 
kar je bil Nazaret za Jezusa, 
»kraj, kjer je odraščal«. 
(Krščanstvo se je rodilo v Aziji, 
odraščalo pa je v Evropi, nekako 
tako kot Jezus, ki se je rodil v 
Betlehemu, odraščal pa je v 
Nazaretu!) Evropa je danes v isti 
nevarnosti kot Nazarečani: da ne 
prepozna Jezusa.                         
                                            R.C.   

Svetnik tedna –  
sv. Benedikt 

 
Svetega Benedikta, začetnika 
zahodnega meništva, je papež 
Pavel VI. 24. oktobra 1964 
razglasil za prvega zavetnika 
Evrope, ker je "s križem, knjigo in 
plugom prinesel krščanski 
napredek narodom, razkropljenim 
od Sredozemskega morja do 
Skandinavije, od Irske do 
prostranih nižin Poljske". 
 
Poljak Janez Pavel II., prvi 
slovanski papež, je leta 1980, ob 
1500 letnici rojstva sv. Benedikta, 
dejal, da je bila Evropa na novo 
rojena ob propadu velikega 
rimskega imperija. »Ko se je 
porajala na njegovih kulturnih 
temeljih, je po zaslugi 
benediktinskega duha iz tistega 
izročila povzela in v dediščino 
evropske in vesoljne kulture 
utelesila vse tisto, kar bi se sicer 
izgubilo.« Redovna pravila, ki jih 
je sestavil sveti Benedikt in jih 
imenujejo "evangelij, presajen v 
resnično življenje", je mogoče 
povzeti v treh besedah: 'Ora et 
labora!' (Moli in delaj). Skladno 
povezovanje dela in molitve je 
ideal krščanskega prizadevanja za 
popolnost ali izpolnjevanje božje 
volje. 
 
Papež Gregor Veliki, ki je sestavil 
življenjepis sv. Benedikta v obliki 



pogovora z namišljenim diakonom 
Petrom, pove, da se je Benedikt 
rodil v plemeniti družini v Nursiji 
to je današnje mestece Norcia v 
Umbriji in sicer okoli leta 480. O 
njegovi družini vemo le to, da je 
imel sestro dvojčico Sholastiko, ki 
je vse življenje hodila po bratovih 
stopinjah in ga posnemala tudi v 
svetništvu (njen god obhajamo 
10. februarja).  
Starši so Benedikta poslali v Rim, 
da bi se izpopolnil v pravnih 
vedah, toda prav kmalu je bil sit 
Rima in njegove pokvarjenosti. 
Najprej se je umaknil v bližino 
mesta Tivoli, kjer si je poiskal 
družbo enako mislečih. Kmalu je 
spoznal, da ta družba ni zanj, 
zato se je skril v samotno sotesko 
reke Aniene nedaleč od mesta 
Subiaco, ker je želel biti 
popolnoma ločen od sveta, da bi 
ob branju in premišljevanju 
Svetega pisma in v molitvi našel 
stik z Bogom ter prodrl v globine 
svoje duše. Pa ni bil dolgo sam. 
Nekega dne so se pred njegovo 
votlino prikazali puščavniki iz 
Vicovara in ga prosili, naj 
namesto umrlega predstojnika 
prevzame vodstvo njihove 
skupnosti. Benedikt je njihovo 
gorečo prošnjo uslišal. Puščavniki 
pa so bili svojeglavi, zato jih je 
zapustil. Po dolgem premisleku je 
sprejel vodstvo nove redovne 
skupnosti, ki se je bila voljna 
ravnati po njegovih pravilih. Tem 
svojim redovnikom je Benedikt 

hotel biti 'oče', to namreč pomeni 
beseda 'abbas' ali po slovensko 
'opat'. 
 
Čez nekaj časa je izbral najboljše 
menihe iz dvanajstih samostanov, 
ki jim je bil 'oče', in se napotil 
proti jugu. Ustavil se je pri mestu 
Cassino pri Neaplju, zgrajenim 
pod visokim gričem. Na vrhu tega 
griča je zrastel znameniti 
samostan Montecassino, ki velja 
za matično hišo benediktinskega 
reda in v nekem smislu vseh 
samostanov na krščanskem 
Zahodu.  
 
Stari viri postavljajo začetek 
Montecassina v leto 529: ta 
letnica ima tudi simboličen 
pomen tega leta je namreč 
bizantinski cesar Justinijan dal 
zapreti zadnjo pogansko šolo v 
Atenah, Montecassino pa je 
zasvetil kot novo žarišče 
krščanske kulture. Skupnost na 
Montecassinu je opat Benedikt 
vodil vse do svoje smrti, najbrž 
leta 547. 

   
 

Naša oznanila 
 

  V mesecu oktobru načrtujemo 
romanje v MeĎugorje. In sicer 
od 11. do 13. 10.2018. Cena 
romanja je 130 EUR. Čim prej se 
prijavite v zakristiji ali v 
župnišču.  



 Dragi moji župljani! 
 
Počitniški čas je čas počitka za 
telo in za dušo. Ko v teh 
počitniških dneh pišem župnijski 
list, je knjiga mašnih namenov za 
našo župnijo skoraj povsem 
prazna, kar je zelo slabo 
znamenje za naše občestvo. Ne 
morete pričakovati, da bomo v 
naši cerkvi še imeli redno 
bogoslužje, tako čez teden kot 
v nedeljo, če ne darujete za 
mašne namene. Razmislite o 
tem. Če bi vsaka družina naše 
župnije darovala vsaj za en mašni 
namen v letu, bi imeli gnečo, kot 
v mnogih drugih župnijah. Brez 
vaših rednih mašnih namenov se 
naši župniji slabo piše. Vse dobro 
želim! Vaš župnik Igor Novak        

 

Sv. maše pred nami 
 
 

 
14. NEDELJA MED LETOM, 8.7, 
Kilijan, škof in mučenec; 
09.00 – v zahvalo in v priprošnjo 
Božji Materi Mariji za družine  
 
PONEDELJEK, 9.7.,  
Avguštin in drugi kitajski 
mučenci;  
19.00 - 
 
TOREK,10.7., 
Alma, redovnica;  
19.00 - 
 

SREDA, 11.7.,  
Benedikt, opat, zavetnik 
Evrope; 
19.00 -  
 
ČETRTEK,12.7.,  
Mohor, škof in Fortunat,  
diakon, mučenca; 
19.00 –  
 
PETEK,13.7.,  
Henrik II., cesar;  
19.00 –  
 
SOBOTA, 14.7.,  
Kamil de Lellis, duhovnik, 
redovni ustanovitelj; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 - 
 
 
15. NEDELJA MED LETOM, 15.7.,  
Bonaventura, škof in cerkveni 
učitelj;  
09.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
 
 
 

Izdajatelj 
 

 

Župnija Maribor-Košaki,  
Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijakosaki.wodpress.com 
e-pošta: zupnija.kosaki@gmail.com 
TRR: SI56 0451 5000 3172 990 
Igor Ignacij Novak, dekan: 
00386/041-868-298 
Uradne ure: takoj po sv. maši. 
Bog povrni za Vaše darove za našo župnijo! 
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