
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Z današnjo nedeljo zaokroţujemo 
ciklus odlomkov iz šestega 
poglavja evangelija po Janezu. 
Priča smo dramatičnemu epilogu 
celotnega govora. Nekateri niso 
mogli sprejeti tega, kar je Jezus 
govoril, in so odšli. On pa se je 
tedaj obrnil k apostolom in jim 
rekel: »Ali hočete tudi vi oditi?« 
Peter mu odgovori: »Gospod, h 
komu naj gremo? Besede večnega 
življenja imaš.« Apostoli se v tem 
trenutku dokončno odločijo za 
Kristusa.  

Če so doslej hodili za njim misleč, 
da bo uresničil njihove zemeljske 
sanje, zdaj vedo, da se je 
potrebno odpovedati vsem svojim 
zemeljskim sanjam, da bi mogli 
hoditi za njim. Ta odločitev bo za 
vse, razen za enega, za Juda, 
ostala dokončna vse do smrti. Ob 
poslušanju tega evangeljskega 
odlomka smo povabljeni, da tudi 
mi obnovimo našo odločitev za  

 

 

 

 

 

 
Kristusa. V preteklosti ni bilo 
čutiti tako močne potrebe po tej 
osebni odločitvi, ker nas je 
izročilo skupaj z navadami samo 
uvajalo v krščansko ţivljenje, 
danes pa ni več tako.   

Kakor danes mladi ne sprejemajo 
več, da bi jim starši izbirali, s 
kom se bodo poročili, tako se tudi 
glede vere ne moremo več 
zadovoljiti s tem, da bi odločitve 
namesto nas sprejemali drugi, ne 
da bi jih mi sprejeli za svoje in jih 
potrdili. Vse to je dobrina in 
napredek, a prinaša tudi 
odgovornost. To pomeni, da je 
potrebno izbrati in se odločiti. 
Najslabše bi bilo, če ne bi 
sprejeli, da drugi izberejo za nas, 
sami se pa tudi ne bi odločili. 
Odločitev je torej naša! 

Ne čakajmo torej svoje smrti, da 
bi se »vrnili« v Cerkev; če je le 
mogoče, se vrnimo še ţivi, z 
lastnimi nogami. Ţalostno je 
gledati, koliko tistih, ki so ţiveli v 
popolni brezbriţnosti, se vrača v 
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Cerkev samo zato, da bi prejeli 
tako imenovan »poslednji 
pozdrav«. S tem si lahko rešijo 
zunanji videz, ne rešijo pa duše.                                                            
                                            R.C. 
 

Svetnica tedna – Monika, 
mati sv. Avguština 

V svojem ţivljenjepisu svete 
Monike, ki je bila 'poganu ţena in 
svetniku mati', je profesor Janez 
Dolenec zapisal, da ljudski glas 
marsikatero našo mater prišteva 
med svetnice. Lahko da bodo v 
nebeški slavi dosegle ali celo 
presegle največje, razglašene 
svetnice. Plemenitost njihovih duš 
vsaj malo zaslutimo, ko beremo, 
kar sta o svojih materah napisala 
Ivan Cankar in Janez Evangelist 
Krek. Druge slovenske matere so 
ostale skrite, ker ni bilo pisatelja, 
ki bi znal svetu odkriti lepoto in 
veličino njihovega ţivljenja.  

Izredno veličino svoje matere 
Monike je opisal njen sin sveti 
Avguštin v svoji knjigi Izpovedi, ki 
sodijo med bisere svetovne 
knjiţevnosti. Po zaslugi 
hvaleţnega sina zgled svete 
Monike ţe skoraj 1600 let sveti na 
obzorju boţje Cerkve. Monika se 
je rodila okoli leta 311 v 
severnoafriški pokrajini Numidiji 
(sedanji Alţiriji) v krščanski 
druţini. Poročila se je s poganom 
Patricijem v numidijskem mestu 

Tagaste. Moţ je bil sicer dobrega 
srca, toda nagle jeze. Monika mu 
ni nikdar ugovarjala, dokler je bil 
jezen, temveč je vedno čakala, 
da se je umiril, in potem mu je 
povedala, kar je mislila. Tako se z 
moţem nista nikdar sprla. Monika 
je rodila dva sina: Avguština in 
Navigija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avguštin je bil izredno nadarjen 
otrok in starša sta ţelela, da bi 
postal profesor govorništva. 
Poslala sta ga v šole. Ko je bilo 
Avguštinu šestnajst let, pa jima je 
zmanjkalo denarja in sin je eno 
leto ostal doma. V brezdelju se je 
predal vrtincu mladostnih zablod. 
Monika je neprestano jokala in 
molila, da bi se sin obrnil od 
razuzdanega ţivljenja. Avguštin 
pa se je vdal tudi krivi veri 
manihejcev, ker ta ni grajala 
njegovega razbrzdanega ţivljenja.  

Monika je vztrajno nadlegovala 
nekega izobraţenega škofa, naj 
Avguština vendar odvrne od krive 
vere in lahkomiselnega ţivljenja. 
Škof je postal ţe nejevoljen in ji 
je rekel: »Pojdi in pusti me! 
Kakor resnično ţiviš, nemogoče 
je, da bi se otrok tolikšnih solz 
pogubil!« Monika je kasneje sinu 
povedala, da je ta odgovor 
sprejela tako, kot da bi bil glas z 
neba. Molila je neprestano in bila 
je trdno prepričana, da bo 
uslišana. To se je uresničilo čez 
devet let. S svojo ljubeznijo in 
potrpeţljivostjo je Monika 
dosegla, da se je njen moţ dal 
krstiti, preden je umrl, ko je bilo 
Avguštinu sedemnajst let. 
Avguštin je postal učitelj 
govorništva v Tagastu, Kartagini, 
nato pa v Rimu in Milanu. Tam so 
ga prevzeli govori škofa 
Ambrozija. V Milan je prišla za 
njim tudi mati in vdova Monika.  

Tudi ona je visoko cenila 
Ambrozijevo modrost in 
poboţnost. Ko je Ambrozij srečal 
Avguština, mu je čestital, da ima 
tako mater. Ta je bila srečna, ko 
je videla, da se Avguštinovo srce 
vedno bolj odpira resnici. Ko je 
bil storjen odločilni korak – ko je 
sklenil dati slovo krivi veri in 
zgrešenemu ţivljenju – je mati 
Monika prekipevala od veselja. To 
je pesniško vzneseno opisal sin 
Avguštin v svojih Izpovedih.  

Tam je popisana tudi njena smrt. 
Mati Monika je sinu Avguštinu 
povedala, da je smisel njenega 
ţivljenja izpolnjen.  

Njena poboţna duša se je ločila 
od telesa leta 387, ko je dopolnila 
šestinpetdeset let. Pokopali so jo 
v Ostiji. 

 

Naša oznanila 

 Pred nami je prva sobota in 
nedelja v mesecu septembru. Bog 
povrni za vaše darove na prvo 
nedeljo v mesecu septembru! 
 

 Ţupnija Šentilj organizira 
romanje na Sv. Višarje, ki bo v 
soboto, 8. septembra.  Obiskali 
bomo še izvir Save dolinke 
(Zelenci), večernice bomo imeli v 
ţupnijski cerkvi sv. Martina na 
Bledu. En avtobus je že poln, 
zbiramo prijave za dodaten 



avtobus, zato se čim prej 
prijavite v zakristiji. Ob prijavi 
poravnate ceno prevoza in 
gondole, kar znaša 25 EUR;  
kosilo bomo imeli v 
Ratečah, naročila bomo zbirali na 
avtobusu. Vabljeni! 
 

  V mesecu oktobru načrtujemo 
skupaj s šentiljsko župnijo 
romanje v MeĎugorje - in sicer 
od 11. do 13.10.2018. Cena 
romanja je 130 EUR. Čim prej se 
prijavite v zakristiji ali v 
ţupnišču.  
 
 
 

Sv. maše pred nami 
 

 

 

ZELO SE PRIPOROČAMO ZA 
MAŠNE NAMENE, BOG POVRNI! 

 
21. NEDELJA MED LETOM,  
26.8., Zefirin, papež;  
09.00 + Milan Robar,  
+ starši Janez in Alojzija Škofič  
in vsi + sorodniki 
 
PONEDELJEK, 27.8.,  
Monika, mati sv. Avguština;  
19.00 + iz druţine Muster 
 
TOREK,28.8., 
Avguštin, škof in cerkveni 
učitelj;  
19.00 + p. Franci Pivec  
     in + Joţe Kaučič 
 

SREDA, 29.8., 
Mučeništvo Janeza Krstnika; 
19.00 + Justina Medved 
 
ČETRTEK,30.8.,  
Feliks, mučenec; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
           naše ţupnije 
 
PETEK,31.8.,  
Pavlin, škof;  
19.00 + Marija Vidič 
 
SOBOTA, 1.9.,  
Tilen, opat; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + Ladislav Šiket 
 
 
22. NEDELJA MED LETOM - 
ANGELSKA, 2.9,  
Antonin, mučenec; 
09.00 + Stanko Zupanec 
 

ZELO SE PRIPOROČAMO ZA 
MAŠNE NAMENE, BOG POVRNI! 

 
 
 
 

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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