
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beseda o Besedi 

Za današnje razmišljanje 
zajemimo iz prvega berila. Prav 
to se dotika preveč aktualne in 
pomembne teme, da bi o njej 
molčali. Skupaj preberimo 
odlomek iz Prve Mojzesove 
knjige: »Potem, ko je Adam jedel 
od drevesa, ga je Gospod Bog 
poklical in mu rekel: 'Kje si?' 
Rekel je: 'Slišal sem tvoj glas v 
vrtu, pa sem se zbal, ker sem 
nag, in se skril.' Pa je rekel: 'Kdo 
ti je povedal, da si nag? Si mar 
jedel z drevesa, s katerega sem ti 
prepovedal jesti?'« V tem 
odlomku se kar trikrat ponovi 
beseda nag. Z njo sta tesno 
povezani dve drugi besedi: strah 
in sramovanje. Vemo, da 
svetopisemska pripoved o izvoru 
sveta uporablja simbolično in 
preprosto govorico, s katero izrazi 
večne resnice o človeku in svetu. 
V našem primeru je razlaga 
problema nagote in zakaj je v 
njej moč, ki tako globoko 
vznemirja človeka.  

 

 

 

 

 

 
Nekaj vrstic prej v isti Prvi 
Mojzesovi knjigo beremo: »Bila pa 
sta oba naga, človek in njegova 
žena, a ju ni bilo sram.« Kaj se je 
zgodilo? Porušenje ravnovesja 
harmonije med človekom in 
Bogom je povzročilo v človeku 
porušenje ravnovesja med 
telesom in duhom, med nagoni in 
razumom. Neposlušnost volje 
Stvarniku je sprožila neposlušnost 
mesa volji. Toda Adamov in Evin 
greh ni edini razlog, ki bi razložil 
nelagodje, ki ga človek občuti 
spričo lastne in nagote druge 
osebe. Nad tem je neka druga 
globlja razlaga, s katero se vsaj 
deloma lahko strinja tudi neveren 
človek. Človeško bitje sestavljata 
snov in duh, živalskost in 
razumskost. Bog mu je dal 
svobodo in ga postavil kakor pred 
razpotje ter mu rekel: »Ustvaril 
sem te svobodnega; sam izberi, v 
katero smer se hočeš razvijati in 
uresničiti: v nizkotno, ki te druži 
z drugimi živalmi, ali pa višje, v 
smer tistega, kar te dela 
podobnega angelom.«       R. C.  
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Binkošti 

Beseda binkošti izvira iz grške 
besede pentekoste, to je 
petdeseti, namreč petdeseti 
dan. Binkoštna nedelja, kot že 
rečeno, spet velja za sklep 
petdesetdnevnega praznovanja 
Kristusovega vstajenjskega 
slavja.  

 

 
K poveličanemu življenju pri 
Očetu spada tudi podaritev 
Svetega Duha, s katerim nas 
poveličani Kristus že sedaj 
pripravlja deležne notranjega 
življenja troedinega Boga. Z 
vnebohodom je šel Kristus vidno v 
popolno zunanjo oddaljenost od 
svojih učencev.  

Dnevi prikazovanj so bili s tem 
končani. Toda prav zanimivo je, 
da evangelist Luka poroča o 
veselju nad vnebohodom. „Peljal 
jih je ven, tja proti Betaniji. 
Povzdignil je roke in jih 
blagoslovil. Med tem ko jih je 
blagoslavljal, se je ločil od njih 
in se vzdignil v nebesa. Oni pa 
so padli pred njim na obraz. 
Nato so se pa v velikem veselju 
vrnili v Jeruzalem. Bili so ves 
čas v templju in poveličevali 
Boga“(Lk 24, 50-53).  

 

Program dogodkov v naši 
župniji za obdobje  

od maja do oktobra 2015: 

 13.6.2015: župnijsko 

romanje na Brezje,  

ogled Radovljice, nato večernice 

na Slomškovi Ponikvi 

 20.6.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami 

 18.7.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami 

 29.7. do 1.8.2015: 

medžupnijsko romanje v 

MeĎugorje  

(skupno romanje župnij 

Maribor-Košaki  

in Šentilj  

v Slovenskih goricah) 

 14.8.2015: ob 18h 

župnijsko romanje na Ptujsko 

goro 

 15.8.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami  

 19.9.2015: ob 19h 

zahvalna sv. maša s 

procesijo z lučkami ob 16. 

obletnici Slomškove 

kanonizacije  

(naslova »blaženi«) 

 24.9.2015: ob 19h 

slovesna sv. maša ob godu  

našega župnijskega 

zavetnika, bl. škofa Antona 

Martina Slomška 



 27.9.2015: ob 9h 

Slomškova nedelja – 

župnijski praznik 

 5. do 9.10.2015: 

medžupnijsko romanje v 

Lurd (skupno romanje 

župnij Maribor-Košaki 

in Šentilj  

v Slovenskih goricah) 

 Naša oznanila 
 
 Bog povrni za vaše darove 
danes na prvo nedeljo v mesecu 
juniju.  
 
 
 V četrtek je bil slovesni praznik 
Sv. Rešnjega Telesa – Telovo. 
Telovsko procesijo smo imeli na 
sam praznik – torej v četrtek po 
večerni sv. maši. Hvala vsem, kis 
te se tega lepega duhovnega 
dogajanja udeležili. 
 
Obenem vabljeni k telovski 
procesiji za vse mesto Maribor, 
ki bo danes, v nedeljo 7.6. ob 
19h. Začetek dogajanja bo v 
Baziliki Matere Usmiljenja – pri 
frančiškanih, kjer bo slovesna 
sv. maša. Nato bo procesija od 
frančiškanov k stolnici – 
vabljeni!   
 
  To soboto 13. junija bo  
tradicionalno romanje na 
Brezje; Odhod avtobusa bo ob 
7.30h, avtobus bo pobiral 

romarje po Košaškem dolu (ob 
7.h) ob 7.30h bo na parkirišču 
pri naši cerkvi (cena prevoza je 
12 eur, kosila 10 eur). Nato bo 
pot  nadaljeval po Šentiljski cesti. 
Po sv. maši v baziliki Marije 
pomagaj na Brezju in kosilu na 
Brezju bomo obiskali še 
Radovljico in Slomškovo Ponikvo, 
kjer bomo imeli večernice; 
prijavite se na tel. št. 031 715 
687 (Jože Križan),  prijavo 
potrdite s plačilom prevoza (12 
EUR). 
 
Ker je prijav bolj malo, se 
prijavite na romanje takoj po sv. 
maši v zakristiji! 
 
 
 V programskem lističu, ki ste 
ga dobili po pošti sta omenjeni 
še dve romanji, in sicer v 
MeĎugorje in Lurd. Cena 
romanja v MeĎugorje je 150 eur, 
v Lurd pa 399 eur. Prijave za obe 
romanji se zbirajo na tel. št.: 041 
459 749. Natančnejši spored in 
program obeh romanj bo 
objavljen v najkrajšem možnem 
času. Prijave se zbirajo do 
zapolnitve mest, zato pohitite! 
 
 
 V soboto 20. Junija 2015 bo 
našo župnijo prvič doslej obiskal 
novi mariborski nadškof 
metropolit msgr. mag. Alojzij 
Cvikl. Ob 19h bo daroval 
večerno sv. mašo, nato 



procesijo z lučkami. Po sv. maši 
se bo srečal z Župnijskim 
pastoralnim svetom. Zelo lepo 
bo, če se te sv. maše in srečanja 
z nadškofom metropolitom 
udeležimo v čim večjem številu. 
Povabite tudi prijatelje in 
znance, nadškofov obisk bo za 
našo mlado župnijo zgodovinski 
dogodek! 
  

  Sv. maše pred nami 
 

 

 
10. NEDELJA MED LETOM, 7.6., 
Prvi mučenci tržaške Cerkve; 
09.00 + Kristina Rošker in  

              Marina Lubi 
 
  
  PONEDELJEK, 8.6.,  
Medard, škof; 
19.00 + p. Albin Černenšek 
(darovala gospa M. Nikitenko) 
 
TOREK, 9.6.,  
Primož in Felicijan, mučenca;  
19.00 + oče Andrej Repina – 19.    

  obl. smrti (daroval sin Danilo) 
 

 

SREDA, 10.6., 
Bogumil Poljski, škof; 
19.00 – za zdravje 
 
ČETRTEK, 11.6.,  
Barnaba, apostol;  

  19.00 + p. Albin Černenšek 
(darovala družina Bračko Golob) 
 

PETEK, 12.6.,  
Srce Jezusovo;  
19.00 + kanonik Jože Goličnik 
 
SOBOTA, 13.6.,  
Marijino Brezmadežno Srce; 
sv. maše ne bo – ROMANJE NA 
BREZJE 
 
11. NEDELJA MED LETOM, 
14.6., Valerij in Rufin, 
mučenca;  
09.00 + iz družine Valh, Krajnc   
            in Burkelc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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