
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Potem ko je bil Janez vržen v 
ječo, je odšel Jezus v Galilejo, 
oznanjal evangelij in govoril: »Čas 
se je dopolnil in Božje kraljestvo 
se je približalo: Spreobrnite se in 
verujte evangeliju.« Evangeljski 
odlomek nam daje priložnost, da 
pojasnimo, kaj za kristjane 
pomeni spreobrnjenje. Takoj 
moramo zavreči dva predsodka. 
Prvi: spreobrnjenje ne zadeva le 
nevernih ali onih, ki se razglašajo 
za »laike«, ampak zadeva nas vse, 
vsi se moramo spreobrniti. Drugi: 
pristno evangeljsko spreobrnjenje 
ni sinonim za odpoved, napor in 
žalost, ampak je sinonim za 
svobodo in veselje; ni stvar 
nazadovanja, ampak 
napredovanja. Pred Jezusom je 
»spreobrniti se« vedno pomenilo 
»vrniti se nazaj«. Pomenilo je 
dejanje nekoga, ki se je v 
določenem trenutku življenja 
zavedel, da je »skrenil s poti«; 
zato se je ustavil in o stvari 
razmislil; odločil se je, da 

 

 

 

 

 

bo spremenil držo in se vrnil k 
izpolnjevanju zakonov ter vnovič 
sklenil zavezo z Bogom. Pomeni, 
da je res spremenil smer, se 
»spreobrnil za 180 °«. 
Spreobrnjenje ima v tem primeru 
moralni pomen; njegovo bistvo je 
v spremembi navad, v 
preoblikovanju lastnega življenja. 
V Jezusovih ustih pa dobi ta 
beseda drugačen pomen. Pa ne 
zato, ker bi se poigral s 
poimenovanjem stvari, ampak 
zato, ker so se z njegovim 
prihodom stvari spremenile. 
Spreobrniti se ne pomeni več 
vrniti se nazaj k stari zavezi in 
spolnjevanju zapovedi, ampak 
pomeni skok naprej in vstop v 
Kraljestvo, pomeni oprijeti se 
odrešenja, ki je prišlo naproti 
ljudem povsem zastonj, zaradi 
svobodne in suverene Božje 
pobude. Spreobrnjenje in 
odrešenje sta zamenjali mesto. 
Na prvem mestu ni več človekovo 
spreobrnjenje in potem odrešenje 
kot Božje povračilo; ampak je 
najprej odrešenje kot 
velikodušna zastonjska Božja 
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ponudba, potem pa 
spreobrnjenje kot človekov 
odgovor. V ozadju ni več ideja: 
»Spreobrnite se, da boste rešeni, 
spreobrnite se in odrešenje bo 
prišlo k vam«, marveč: 
»spreobrnite se, ker ste odrešeni, 
ker je odrešenje prišlo k vam«. 
To je bistvo »veselega 
oznanila«, radosten značaj 
evangeljskega spreobrnjenja. 
Bog ne čaka, da bi človek naredil 
prvi korak, da spremeni življenje, 
da izvršuje dobra dela, kakor da 
bi bilo odrešenje dolžno povračilo 
za njegove napore. Ne, najprej je 
milost, Božja pobuda. V tem se 
krščanstvo razlikuje od vsake 
druge religije: ne začenja z 
oznanilom dolžnosti, ampak z 
oznanilom daru; ne začenja s 
postavo, ampak z milostjo. 
»Spreobrnite se in verujte!« Ta 
stavek torej ne pomeni dveh 
različnih stvari, ki bi si sledili, 
ampak isto temeljno dejanje: 
spreobrnite se pomeni verujte! 
Spreobrnite se verujoč! Prvo in 
temeljno spreobrnjenje je vera. 
To so vrata, skozi katera 
vstopamo v Kraljestvo in v 
odrešenje. Če bi bilo rečeno, da 
so ta vrata nedolžnost, natančno 
izpolnjevanje zapovedi, 
potrpežljivost, čistost, bi lahko 
človek rekel: to ni zame; jaz 
nisem nedolžen, nimam takih in 
drugačnih kreposti. Toda rečeno 
ti je: ta vrata so vera.                              
                       R. Cantalamessa 

 Nedelja Sv. Pisma 

Na god spreobrnitve apostola 
Pavla, ki je po osebnem srečanju 
s Kristusom odstiral in oznanjal 
globine Božjega razodetja, bomo 
obhajali nedeljo Svetega pisma. 
Da bi tudi mi vse bolj doumeli, 
kako nas Božja beseda odrešuje in 
osmišlja naše življenje, smo v SBG 
za to nedeljo že tretje leto 
pripravili srečanja v vsaki škofiji. 
Na njih bodo predavatelji 
razlagali izbrano Božjo besedo. 
Vabljeni člani bibličnih skupin, 
bralci Božje besede in vsi, ki se 
zavedate, kako pomembna je 
Božja beseda za vaše življenje. 
   

v nedeljo,  
25. januarja 2015 ob 15. uri 
• škofija Maribor: Maribor, 

Teološka fakulteta, predavatelj 
p. Janez Poljanšek 

 

 Spreobrnjenje Sv. Pavla 
 
Natančno mesec dni po božiču se 
Cerkev spominja spreobrnjenja 
farizeja Savla v poznejšega 
apostola Pavla. In to s posebnim 
razlogom. Rojstvo božjega Sina je 
v temelju spremenilo usodo 
človeškega rodu in jo najtesneje 
povezalo z njegovim življenjem, 
smrtjo in vstajenjem. V Cerkvi, ki 
nadaljuje Kristusovo delo, pa je 
bila spreobrnitev apostola Pavla 
začetek nove dobe. 



Savel je kot zagrizen farizej 
hlepel po moriji zoper kristjane. 
Izprosil si je od velikega 
duhovnika pooblastilo, da bi iz 
shodnic v Damasku kristjane 
zvezane privedel v Jeruzalem in 
jih tam izročil velikim 
duhovnikom v nadaljnji postopek. 
Ko pa se je bližal Damasku, ga je 
obsijala svetloba z neba. Savel je 
padel na tla in zaslišal glas: 
»Savel, Savel, kaj me preganjaš?« 
- »Kdo si, Gospod?« - »Jaz sem 
Jezus, ki ga ti preganjaš.« Savel 
je nato vprašal Gospoda, kaj naj 
stori. Ta mu je odgovoril: »Vstani 
in pojdi v Damask in tam boš 
zvedel, kaj moraš storiti!« Savel 
se je dvignil s tal. Toda čeprav je 
imel odprte oči, ni mogel nič 
videti. Prijeli so ga za roko in ga 
peljali v Damask. 
Tam je bil neki učenec z imenom 
Hananija. Ta je imel videnje, v 
katerem mu je Gospod naročil: 
»Vstani in pojdi v ulico, ki se 
imenuje Ravna! V Judovi hiši 
poišči človeka iz Tarza, ki mu je 
ime Savel! Glej, ta človek moli in 
v prikazni je videl moža z imenom 
Hananija, kako je vstopil in nanj 
položil roke, da bi spet videl.« 
Hananija je odgovoril: »Gospod, 
od mnogih sem slišal o tem 
človeku, koliko gorja je prizadel 
tvojim svetim v Jeruzalemu. Tudi 
tu ima od velikih duhovnikov 
pooblastilo, da lahko uklene vse, 
ki kličejo tvoje ime.« Gospod pa 
mu je rekel: »Pojdi, zakaj on je 

posoda, ki sem jo izbral, da 
ponese moje ime pred pogane in 
kralje in Izraelove sinove. Pokazal 
mu bom, koliko bo moral trpeti za 
moje ime.« Hananija je storil po 
Gospodovi besedi, šel v hišo in na 
Savla položil roke, govoreč: 
»Gospod me je poslal semkaj, da 
spregledaš in postaneš poln 
Svetega Duha.« - V hipu so padle 
mrene z njegovih oči. Spet je 
videl, se dal krstiti in takoj začel 
v shodnicah oznanjati, da je 
Jezus božji Sin.  
 

 Naša oznanila 
   
  Srečanje biblične skupine bo v 
četrtek, 29. 1. 2015 ob 18. uri. 
Prisrčno vabljeni vsi, ki želite 
prebirati Božjo besedo in polno 
zaživeti iz tega vrelca milosti. Še 
posebej se priporoča bralcem 
beril. 
 
 V tem tednu ne bo verouka, 
ker v Celju poteka vsakoletni 
Katehetski simpozij.   
 
 Pred nami je praznik 
Gospodovega darovanja v templju 
– svečnica. Spet vas bodo obiskali 
naši koledniki in vam zaželeli 
Božjega blagoslova v letu 
Gospodovem 2015. Obiskovanje 
bo potekalo v soboto in nedeljo.  
Hvala vam za vašo gostoljubnost 
in dobroto s katero sprejmete 
naše kolednike in Bog povrni za 



vaše darove, ki so kakor vedno 
namenjeni za našo cerkev.    
 
 

Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  

 
 
3. NEDELJA MED LETOM – 
NEDELJA SVETEGA 
PISMA,25.1., spreobrnitev 
apostola Pavla;  
09.00 + Ana in Srečko Knuplež,  
         + Vlado Šantl 

 
 
ČETRTEK, 29.1.,  
Konstancij, škof;  

  19.00 – za zdravje v družini    
  Nikitenko (darovala gospa M.N.) 
 
 
PETEK, 30.1., 
Martina, mučenka;  
19.00 + župljani in dobrotniki   
            naše župnije 
 
SOBOTA, 31.1.,  
Janez Bosko, duhovnik, 
ustanovitelj salezijancev;  
18.30 – molitvena ura 
19.00  + Zofija Karner  
(daroval vnuk Danilo z družino) 
 
 
2. NEDELJA MED LETOM, 1.2.; 
09.00 + Osenjak Marija in Franc,   
          + starši Dominko  
 

 

Molitev tedna  
 

 
Gospod Jezus,  

prosim te za dar molitve. 
Primi me za roko in daj,  

da vstanem iz lastne temne jame. 
Ti, ki nenehno moliš v meni,  

nauči me biti tvoj pravi prijatelj 
v odnosu s teboj  

nauči me pogovarjati se s teboj, 
počivati v tebi.  

Podari mi nov pogled 
na tvojo navzočnost 

v mojem srcu in pri delu, 
v bližnjem in v potrebah sveta. 

Pripravljen sem biti 
orodje tvojega Duha 

v svetu tvojega Očeta. 
Rad te imam Gospod.  

 
(Koen De Meester) 

 
 

 
 

 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. 
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