
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 
 

Današnji evangeljski odlomek je isti 
kakor na božič: to je prolog četrtega 
evangelija. Dovolj je, da zazveni 
začetek in že se spomnimo vsega 
ostalega: »V začetku je bila Beseda 
in Beseda je bila pri Bogu in Beseda 
je bila Bog.« Kdo je ta Beseda, o 
kateri teče beseda? Beseda tukaj 
pomeni Božjega Sina, drugo osebo 
Svete Trojice, ki ob koncu prologa 
dobi ime Jezus Kristus. Kaj pomeni 
izraz Beseda? Izvirni izraz, ki ga 
uporablja evangelist, je Logos in 
lahko pomeni dve stvari: Razum ali 
pa Beseda oz.bolje: kar obe stvari 
skupaj. Zakaj je Jezus dobil to ime? 
Zato, ker je on dokončna Beseda 
Boga človeku, polnost in celovitost 
razodetja. Prolog lahko beremo kot 
veličasten pogled vere na Boga, 
človeka in svet. To je povzetek 
vsega. Vse, kar nam bistvenega pove 
vera o Bogu, o človeku in o svetu, 
predvsem pa o Kristusu, je povzeto 
na tej strani. O Bogu nam je rečeno, 
da je eden, vendar ne samotar. Ob 
sebi, v svojem »naročju« ima Sina,  

 

 

 

 

 

 

svojo živo Besedo, popolno podobo 
samega sebe. V kali je že navzoč 
nauk o Sveti Trojici. 
O svetu nam je rečeno, da je bil 
»ustvarjen po Besedi«. V ateističnem 
pogledu svet nima razlag; je 
posledica naključij ali pa v temo 
zavitih zakonov evolucije. Tu pa je, 
nasprotno, rečeno, da je že na 
začetku sveta njegova razlaga: ta je 
v Besedi, ki jo ima Bog v svojih 
mislih, »ob sebi«. Pomenljivo je, da 
se evangelij po Janezu začenja z isto 
besedo, kot se začenja pripoved o 
stvarjenju v Prvi Mojzesovi knjigi: »V 
začetku …«. Tu tokrat gre za neki 
drug »začetek«, absolutni in ne 
relativni začetek. V času, v katerem 
smo dobesedno pod poplavo besed, 
sporočil, oglasov, izrečenih in 
natisnjenih besed, je potreben 
posebne vrste post; post od besed. 
Naj iz naših ust ne prihajajo 
nepotrebne besede, v nas pa naj ne 
vstopa množica nekoristnih, celo 
praznih in škodljivih besed. Potrebno 
se je razstrupiti. Manj govoriti in 
več narediti. Naj bo zadnja misel 
izziv za vse nas v novem letu 2014… 
                             R. Cantalamessa 
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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 
(dodekahemeron); 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+14 (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”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj trije kralji? 
Iz Evangelija ne izvemo koliko jih je 
bilo. Da so bili trije, so sklepali iz 
tega, ker so prinesli tri darove. 
Izročilo glede njihovega števila zelo 
niha. 
Na starih slikah sta včasih 
upodobljena dva, včasih trije. 
Najdemo pa tudi slike, kjer jih je 
sedem ali celo dvanajst. 
Take slike so znane zlasti v Siriji, 
kjer so modre zelo častili. Na splošno  

je potem obveljalo, da so trije in da 
njihove ostanke hranijo v Kölnu, zato 
so tam zgradili njim v čast slovito 
katedralo, kamor so romali ljudje z 
vseh koncev (tudi iz Slovenije). 

 
 

Naša oznanila  
  
 Prispeli so novi Marijanski 
koledarji. Cena enega je 2 eur.  
 
 Prispele so nove Družinske 
pratike, cena je 5 eur. 
  
 Prejeli smo zelo zanimivo knjigo 
z naslovom »Črnec v beli koži«. 
Knjiga govori o življenju slovenskega 
misijonarja p. Mihe Drevenška. Cena 
ene knjige je 15 eur.  
 
 
 Na razpolago so koledarji s 
podobo papeža Frančiška, vaš 
prispevek zanje je namenjen za 
gradnjo naše cerkve, Bog povrni! 
 Bog povrni vsem, ki ste pomagali 
pri pripravi na božično praznovanje, 
jasličarjem in vsem pevskim 
zasedbam, ki ste tako lepo pomagale 
doživljati lepoto božične noči.   
 
 Obhajamo prvo nedeljo v 
mesecu januarju, ko se vam 
prisrčno zahvalimo za vas 
prvonedeljski dar za našo cerkev, 
Bog vam povrni! 
 
 V ponedeljek 13. januarja 2014 
bo prvo redno srečanje ŽPS v 
novem koledarskem letu. Člani 
dobite vabila dobite do nedelje pred 
nami. Vabljeni! 



 BIBLIČNA SKUPINA 
vabi vse, ki želite prebirati 
Božjo besedo in polno 
zaživeti iz tega vrelca milosti. 
Še posebej se priporoča 
bralcem beril. 

Srečanje bo v četrtek, 9. 1. 2014 
ob 18. uri. 
Prisrčno vabljeni! 
 
 
 

  Sv. maše so še vedno v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 

NEDELJA, 5.1.2014,   
prva v mesecu, 
 2. nedelja po božiču, 
 Milena, devica; 
09.00 + starši Rojko, Kolenko  
     in + sorodniki 

 
 PONEDELJEK, 6.1., 
 Sv. trije kralji; 
 19.00 + starši Ferenc Janez in     
 Genovefa, + družina Koren,  
 Serdinšek in ostalo sorodstvo 

 
ČETRTEK, 9.1.,  
Hadrijan, opat; 
19.00 – za domovino 
 
PETEK, 10.1., 
Viljem, škof; 

  19.00 + župljani in dobrotniki  
   naše župnije 

 
SOBOTA, 11.1.,  
Pavlin Oglejski, škof; 
18.00 – molitvena ura 

19.00 – za tiste, ki ne hodijo v 
cerkev (darovala gospa Marta  
Nikitenko) 

 
 
NEDELJA, 12.1.,   
Nedelja Jezusovega krsta, 
Tanja, mučenka; 
09.00 + starši Fridrih, Leskovar,  
    ter + brati 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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