
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Pred nami je praznik Sv. Treh 
kraljev. Poglejmo sedaj od blizu 
evangeljsko pripoved o prihodu 
modrih v Betlehem, da bi v njem 
odkrili kakšno praktično smernico 
za svoje življenje. Precej jasno 
je, da se v tej pripovedi 
zgodovinske prvine mešajo s 
teološkimi in simboličnimi. Z 
drugimi besedami, evangelist 
nima namena poročati le o 
»dejstvih«, ampak želi vcepiti 
tudi stvari, ki naj bi jih »storili«, 
pokazati na zglede, ki naj bi jim 
bralec sledil ali pa se jim izognil. 
Tako kot vse Sveto pismo je tudi 
ta stran napisana »v naše 
poučenje«. V pripovedi jasno 
prihajajo na površje trije različni 
odzivi na oznanilo o Jezusovem 
rojstvu: odziv modrih, Heroda in 
duhovnikov. Herod se ob novici, 
da se je rodil Odrešenik, počuti 
ogroženega. Na vsak način želi 
odstraniti svojega »rivala«. 
Duhovniki vedo, da se dogaja 
nekaj  

 

 

 

 

 

 
velikega, a se ne premaknejo iz 
svojega udobja in Jezusa ne 
iščejo.   
 
Končno preidimo h glavnim 
osebam tega praznika, k modrim. 
Oni nas ne poučujejo z besedami, 
ampak z dejanji; ne s tem, kar 
govorijo, ampak s tem, kar 
delajo. Bog se jim je razodel, 
kot je običajno, znotraj njihove 
izkušnje; uporabil je sredstva, ki 
so jih imeli na voljo; v njihovem 
primeru navado, da so raziskovali 
nebo. Oni se niso obotavljali, šli 
so na pot; zapustili so gotovost, ki 
jo ponuja gibanje v svojem 
okolju, med poznanimi ljudmi, ki 
so jih spoštovali. Preprosto 
rečejo, kot da ne bi naredili nič 
izjemnega: »Videli smo namreč, 
da je vzšla njegova zvezda, in 
smo se mu prišli poklonit.«  
 
Bog daj, dragi bratje in sestre, da 
bi tudi mi v iskanju Jezusa 
posnemali Sv. Tri kralje!  

                      Igor Novak, župr. 
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 Sv. Trije kralji 

Cerkveni praznik Svetih treh 
kraljev je eden izmed praznikov 
iz božičnega sklopa in se ga 
praznuje 6. januarja. Praznik 
najbolj poznamo po tem, da so 
takrat prišli trije kralji k 
novorojenemu Jezusu in prinesli 
vsak po eno darilo. V spomin na 
to danes na ta dan v jaslice 
postavimo te tri kralje: Gašperja, 
Miho in Boltežarja. 
Ponekod (tudi pri nas) praznik 
imenujejo tudi tretji božič, večer 
pred njim pa tretji sveti večer. 
S kralji se konča “božična doba” 
ali dvanajsterodnevje; demoni ne 
strašijo več ali divja jaga, ki je 
norela po nebu izgine z obzorja. 
Zato je na ta dan in njegov 
predvečer veliko šeg in verovanj. 
Kristjani ob mraku zopet 
poškropijo in pokadijo s kadilom 
svoje domove. S kredo pa nad 
vrata napišejo letnico in prve črke 
imen teh kraljev (ta dva običaja 
se vedno bolj opuščata oziroma ju 
ljudje ne izvajajo), na primer 
20+G+M+B+02 (kratice pomenijo 
Gašper, Miha, Boltežar). V 
nemških deželah namesto G, M, B 
napišejo C, M, B, saj so pri njih 
imena kraljev malo drugačna, in 
sicer Caspar, Michael, Balthasar. 
Samo poimenovanje dneva 
pravzaprav ni točno, saj Cerkev 
ne slavi treh kraljev, 
ampak Gospodovo razglašenje ali 
epifanijo (iz grške besede 

epihaneia, ki pomeni pojaviti, 
prikazati se). V epifaniji so zajeti 
zlasti trije dogodki, ki so, vsak pa 
svoje “razglasili” Kristusovo 
božanstvo: poklonitev modrih z 
Vzhoda, Jezusov krst v Jordanu in 
ženitovanje v Kani. 
 
Zgodovina treh kraljev 
V Evangeliju po Mateju, nič ne 
piše o kakšnih kraljih. Matej jih 
imenuje modri (magoi). Beseda 
namiguje na prebivalce Iranske 
visoke planote. Zastavljata pa se 
dve vprašanji, in sicer od kod 
izvirajo njihova imena in kako 
vemo, da so bili ravno trije? 
  
Od kod izvirajo imena? 
Od kod prepričanje, da so bili 
modri kralji in da jim je bilo ime 
Gašper, Miha (Melhior) in 
Boltežar? 
Ker to ne moremo razbrati iz 
evangelija, je odgovor bržkone v 
tem, da se je zadeva spletla v 
pobožnem izročilu in napačnem 
poimenovanju nekaterih mest v 
stari zavezi, na primer Izaijevega 
stavka: 
Množica velblodov te zagrne, 
dromedarji iz Midiana in Efe, vsi 
pridejo iz Sabe, zlata in kadila 
neso in veselo oznanjajo slavna 
Gospodova dela (60, 6) ali Kralji 
iz Tarza in iz Sabe bodo prinašali 
darove (Ps 72,10). Mnogi so 
mislili, da sta se s prihodom 
modrih uresničili prav ti 
napovedi. Pobožno ljudsko 



izročilo, zapisano v armenski 
Knjigi detinstva (6. stoletje), 
pozna celo njihova imena. 
Prvemu je bilo ime Melkon, na 
Vzhodu so mu rekli Melhior, kar 
pomeni “moj kralj je luč”; prišel 
je iz Perzije. Drugemu Baltazar: 
prišel je iz Indije. Ime naj bi 
izhajalo iz dveh hebrejskih imen. 
Prvo je Belšaccar, grško Baltasar, 
v vulgati Balthassar in ga 
razlagajo iz akadijskega Bal-šar-
ucur, “Bel, varuj kralja”. Drugo 
je Beltšaccar, v vulgati Bačtassar 
in ga razlagajo iz arkadijskega 
balatsu-ucur, “naj varuje svojo 
ženo”. Prvi člen imena Baal ali 
Bel pomeni v hebrejščini 
“gospod”. To je tudi babilonsko 
ime. Belsazar je bil babilonski 
kralj v 5. stoletju. Tretji, Gašper, 
naj bi prišel iz Arabije. Ime izhaja 
iz latinskih oblik Caspar, Gaspa, 
Casparus, ki jih preko 
aramejskega ghizbar (zakladnik) 
razlagajo iz perzijskega gaz-bar, 
“ki nosi zaklad”; drugi ga izvajajo 
iz perzijskega imena Gathaspar, 
in ga povezujejo s staroperzijskim 
windahwarene, “ki ima sijaj”. 
   
Šege ob svetih treh kraljih 
Na Gorenjskem so verjeli, da tiste 
kokoši, ki so na tri kralje dobile 
nekaj poprtnika, lisica ne more 
odnesti. 
V Franciji je bila znana šega, da 
so vmesili v krušno test bobovo 
zrno in tistega, ki je zrno našel, 
oklicali za “bobovega kralja”. 

Staremu imenu noči pred kralji 
“svetla noč” ustreza šega, da je 
morala tudi to noč, kakor v vseh 
treh svetih nočeh, goreti v hišah 
luč. 
V skrajni zahodni Sloveniji, v 
Brdih, so gorele na večer pred 
praznikom luči, ponekod tri 
hkrati, za vsakega kralja ena, 
vsaka druge velikosti. 
V škofjeloški okolici so 
pričakovali, kar je pri nas še 
nepojasnjena redkost, otroci 
darove tudi od svetih treh 
kraljev, nastavljali so jim 
čeveljčke in posode. 
Tudi v Sloveniji so hodili 
“trikraljevi” koledniki, ki so imeli 
svoj začetek v srednjeveškem 
boguslužju. 
V Beli krajini so se imenovali 
kraljitarji in so nosili zlate krone. 
Koledovali so še do druge vojne. 

Sveti trije kralji v srednjem 
veku 

Srednji vek je imel o treh modrih 
svoje predstave. 

 Melhior naj bi bil 
najstarejši in sivolas, 

 Boltežar mož, 
 Gašper pa mladenič 

dvajsetih let; tako naj bi 
simbolično predstavljali tri 
človekove starostne dobe. 

Ali pa naj bi  simbolično 
predstavljali pogane – 



betlehemski pastirji so namreč 
zastopali Jude: Gašper naj bi bil 
 predstavnik semitov, Melhior 
jafetidov, Boltežar hamitov, zato 
so začeli upodabljati 

 Gašperja kot Azijca, 
 Melhiorja kot Evropejca, 
 Boltežarja pa kot Etiopca, 

črnca. 

 Naša oznanila 
 
 Za nami je prvi četrtek, petek 
in sobota z ustaljenimi 
pobožnostmi. Danes na prvo 
nedeljo v mesecu januarju, se 
vam prisrčno zahvalimo za vaš 
prvonedeljski dar za našo 
župnijsko cerkev. 
   
 Koledniki – Sv. Trije kralji vas 
bodo danes obiskali na vaših 
domovih. Bog vam povrni za vaše 
darove, ki bodo kakor vedno 
namenjeni za našo cerkev. 
 V ponedeljek 12.1.2015 ob 
19.30h bo v Domu krajanov prva 
seja ŽPS v novem koledarskem 
letu. Člani vabljeni! 
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  

 
2. NEDELJA PO BOŢIČU, prva v 
mesecu, Angela Folinjska, 
redovnica, 4.1.; 
09.00 + Jelka Lovrec  
(darovala družina Jagačič) 

TOREK, 6.1., GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE; 
19.00 – za zdravje 

 
ČETRTEK, 8.1.,  
Rajmund Penjafortski, 
duhovnik;  

  19.00 + Andrej Nikitenko 
 
PETEK, 9.1., 
Hadrijan, opat;  
19.00 + župljani in dobrotniki   
            naše župnije 

 
SOBOTA, 10.1.,  
Agaton, papeţ;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Zofija Kraner 
(darovala družina Irene Šestanj) 
 
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 
11.11., Pavlin Oglejski, škof;  
09.00 + Jože Jazbec in + iz 
družine Zagorc 

 
 
 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
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e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, ţupnijski upravitelj:   
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Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
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