
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Današnji evangeljski odlomek je 
pretresljiv, neka ţena namreč 
začne  vpiti: »Gospod, Davidov 
sin, usmili se me! Mojo hčer zelo 
mučijo demoni.« In ţe je tu prvi 
hladen tuš. Beremo, da ji Jezus 
»ni odgovoril niti besede«. 
Apostoli posredujejo in prosijo 
zanjo, pa ne toliko iz ljubezni do 
ţene, kakor zato, ker je silila za 
njimi. »Odpravi jo,« – so mu rekli 
– »ker vpije za nami«. Še druga 
jasna Jezusova zavrnitev: »Poslan 
sem le k izgubljenim ovcam 
Izraelove hiše.« Moje poslanstvo – 
je hotel Jezus reči – je 
namenjeno predvsem judovskemu 
ljudstvu; ko se bo to ljudstvo 
spreobrnilo in sprejelo Boţje 
kraljestvo, bo prav ono moralo 
ponesti evangelij poganom. Kaj bi 
v tem trenutku storili mi? 
Verjetno bi se zgroţeni obrnili in 
bi uţaljeni odšli godrnjaje sami 
pri sebi: »Ali je to način nekoga, 
ki se razglaša za prijatelja 
reveţev in stiskanih, da  

 

 

 

 

 

 
tako ravna z ljudmi?« Kanaanska 
ţena ne stori tega. Je popolno 
nasprotje zamerljivega človeka, 
ki je zlahka uţaljen. Kaj torej 
stori? Pribliţa se Jezusu, pade 
predenj in pravi: »Gospod, 
pomagaj mi!« Na zavrnitev 
odgovori s še bolj gorečo prošnjo 
in pričakovanjem.  Jezus, ki se je 
s teţavo zadrţeval do tega 
trenutka, ne zmore več in z 
velikim veseljem vzklikne, kot bi 
to storil strasten navijač ob 
izjemnem skoku svojega 
izvoljenca, ker je postavil 
svetovni rekord: »O ţena, velika 
je tvoja vera! Zgodi naj se ti, 
kakor ţeliš!« »In njena hči« – 
pravi evangelij – »je ozdravela 
tisto uro«. Toda kaj se je medtem 
zgodilo? Še en čudeţ, veliko večji 
od ozdravljenja hčerke. Tista 
ţena je postala »vernica«, ena 
prvih vernic, ki prihajajo iz 
poganskega sveta; ona je pionirka 
krščanske vere. Ona je naša 
predhodnica.   
                       R. Cantalamessa 
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Marijino Vnebovzetje 

Kristusovo vstajenje in 
vnebohod sta bila za Marijo 
veliki prelomnici. Od tedaj si je 
želela, da bi bila tudi ona čim 
prej tam, kjer je njen poveličani 
Sin. Želja se ji je izpolnila takoj 
po končanem zemeljskem 
življenju, ko je bila z dušo in 
telesom vzeta v nebeško slavo. 

Marijino vnebovzetje („veliki 
šmaren“, „velika maša“) je 
najstarejši Marijin praznik. V 
Jeruzalemu so že v 5. stoletju 
obhajali 15. avgusta spomin 
dneva, ko je Marija zaspala.  

 

V 6. stoletju se je praznovanje 
razširilo po vsem Vzhodu. V Rimu 
so uvedli ta praznik v 7. stoletju z 
imenom Marijino rojstvo za 
nebesa (Natalitas BMV). 
Vnebovzetje blaţene Device 
Marije pa izhaja iz 8. stoletja. Ţe 
v 7. stoletju so praznik obhajali z 
vigilijo. Praznik je postal zelo 
priljubljen in so ga zato slovesno 
obhajali. 

Šele 1. novembra 1950 pa je 
papeţ Pij XII. slovesno razglasil 
versko resnico, da je bila Marija 
„po končanem teku svojega 
zemeljskega ţivljenja s telesom in 
dušo vzeta v nebeško slavo.“ 

Apostolski sedeţ je 17. novembra 
1984 potrdil sklep jugoslovanske 
škofovske konference, da odslej 
praznujemo kot zapovedan 
praznik poleg boţiča, sv. Rešnjega 
telesa in krvi, vseh svetih tudi 
Marijino vnebovzetje. 

Verska resnica o Marijinem 
vnebovzetju skuša s človeškimi 
besedami približati skrivnost 

Božjega delovanja. 

Seveda so te besede vedno 
skromnejše in mnogo bolj 
omejene kot skrivnost, o kateri 
govorijo. Kdo bi mogel doumeti, 
kaj vse je obseţeno v resnici o 
Marijinemu vnebovzetju? Tudi si 
ni mogoče prav predstavljati, 
kako in kje se je izvršilo to 
končno Marijino poveličanje in 
njena dopolnitev v nebeški slavi.  

Marija pa ni bila tesno povezana z 
Jezusom samo v njegovi otroški 
dobi, ko ga je ob rojstvu vesela 
pokazala pastirjem, pozneje pa 
darovala in iskala v templju, 
temveč tudi v njegovem javnem 
ţivljenju 

V galilejski Kani je s svojo 
priprošnjo nagnila Jezusa, da je 
storil prvi čudeţ. 

Zvesto je poslušala Sina, ko je 
govoril o Boţjem kraljestvu in 
blagroval tiste, ki poslušajo in 
ohranijo Njegovo besedo. 



Z Jezusom je bila tudi pri njegovi 
daritvi na kriţu. „Ko je Kristusa 
spočela“ pravi koncil, 
„rodila“, hranila, ga v templju 
darovala Očetu in ko je trpela 
skupaj s svojim na kriţu 
umirajočim, Sinom, je s 
pokorščino, vero, upanjem in 
gorečo ljubeznijo na popolnoma 
svojevrsten način sodelovala pri 
Odrešenikovem delu za obnovitev 
nadnaravnega ţivljenja v dušah“ 
C 61). Drugi vatikanski koncil 
pravi ob koncu konstitucije o 
Cerkvi, od koder je vzeta začetna 
misel hvalospeva: „Jezusova Mati 
je v nebesih ţe poveličana po 
telesu in po duši in je kot taka 
podoba in začetek Cerkve, ki naj 
bo v prihodnjem veku dovršena. 
Tako sveti tu na zemlji 
potujočemu ljudstvu kot 
znamenje trdnega upanja in 
tolaţbe, dokler ne pride 
Gospodov dan“ (C 68). 

Marija je tista, ki je bila in 
ostane poleg Kristusa najbližja 

Bogu  
in najbolj upodobljena po 

Kristusu. 

Ta najvišja upodobljenost po 
Kristusu - tudi po njegovem 
poveličanju - ima za vse kristjane 
in končno za vse ljudi veljavo 
znamenja. Tako globoko 
zedinjenje med njo in njenim 
Sinom ostane najvišji vzor izmed 
nas z Gospodom. Marijino 

vnebovzetje je poroštvo, da bodo 
Boţji otroci poveličani tudi po 
telesu in se bo dvigalo k Bogu 
češčenje celotnega odrešenega 
človeštva.To, kar se je zgodilo 
na Mariji, kaže vnaprej, kaj se 
bo zgodilo na nas vseh, na 
celotnem Kristusovem 
skrivnostnem telesu. V Mariji se 
je v času ţe uresničilo tisto, kar 
naj se za nas vse uresniči ob 
koncu časov. 

 Da se ne pozabi… 

15.8.1998 je sedaj že upokojeni 
nadškof metropolit msgr. dr. 
Franc Kramberger z dekretom 
Nadškofije Maribor ustanovil 
novo župnijo Maribor Košaki. V 
začetku ţupnija ni imela ničesar 
razen svojega prvega ţupnika, 
sedaj ţe blagopokojnega p. 
Francija Pivca OFM in svojih 
zvestih ţupljanov. Prvi ţupnik je 
novonastalo ţupnijo sprejel z 
dekretom Nadškofije Maribor prav 
tako 15.8.1998.  

Od takrat pa do danes se je v naši 
ţupniji veliko zgodilo in 
spremenilo. Kronike o tem v tem 
kratkem prispevku ne bomo 
pisali, ker je absolutno premalo 
prostora.  Obenem obstaja ţiva 
kronika minulega obdobja v 
našem spominu in v naših srcih. 

Kako torej narediti črto pod 
zgodovino naše župnije? Veliko 



veselja, pričakovanja, trdega 
dela. Obenem veliko trpljenja in 
strahov ter spraševanja, kdaj za 
Boţjo voljo se bo gordijski vozel 
in Demoklejev meč, ki visi nad 
našo ţupnijo končno umaknil?  

Za vsakim deţjem posije sonce - 
tudi za nas.  

Bog naj se nas usmili in nas 
opogumi za boje, ki nas še 
čakajo!    

 

 Naša oznanila 
 
 Prihodnjo nedeljo 24. 8. 
2014  bo sv. maša ob 9h na 
prostoru pred našo cerkvijo, 
Vabljeni! 
 
 
 Jutri v ponedeljek 18.8.2014 
je na Okrajnem sodišču v 
Mariboru napovedana še 3. 
dražba za našo cerkev. Molimo, 
da bi tudi tokrat bila neuspešna, 
in da bomo vendarle v doglednem 
času prišli do pametne rešitve 
tega velikega problema ne le za 
našo ţupnijo, ampak tudi za 
Cerkev na Slovenskem.   
 
 Hvala vsem, ki ste poromali na 
Ptujsko goro, ko smo v Marijino 
varstvo izročili vse nas, posebej 
pa še našo ţupnijo.  
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
20. NEDELJA MED LETOM, 
17.8.,Evzebij, papež, 
mučenec; 
09.00 + mama Kristina Rošker; 
        + Ana in Srečko Knupleţ in   
        + sorodniki 

 
PETEK, 22.8.,  
Devica Marija Kraljica;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 

 
SOBOTA , 16.8, 
Rok, romar, spokornik; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Miroslav Fras 

 
21. NEDELJA MED LETOM, 
24.8., Jernej, apostol; 
09.00 + iz druţine Fras Jevšenak; 
+ starši Alojz in Antonija Kliček 
in + starši Filip in Marija Jagačič 
 

 

 

 

 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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