
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V današnjem evangeliju srečamo eno 
najmočnejših in absolutnih trditev v vsej 
Novi zavezi. V odgovoru na Tomaževo 
vprašanje o poti, po kateri naj bi šli k 
Očetu, Jezus odgovarja: »Jaz sem pot, 
resnica in življenje. 
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po 
meni.« Jezus se razglasi za 
zadnji cilj našega bivanja in za pot, po 
kateri ga dosežemo. Ob tem bi lahko 
nizali številna razmišljanja. Vendar je 
eno, ki se mi zdi še posebej aktualno. 
Kaj naj si v luči teh Jezusovih besed 
mislimo o drugih verovanjih? Danes se 
nas ta problem dotika od blizu, kajti 
druga verovanja niso več oddaljene 
resničnosti, tam nekje na drugih 
celinah. Z mobilnostjo, ki zaznamuje 
sodobni svet, in s priseljevanjem, 
verovanja niso več geografsko 
porazdeljena kakor nekoč. Postavimo si 
vprašanje: kaj krščanstvo misli o samem 
sebi? Za razliko od judovstva, iz 
katerega se je rodilo, se je krščanstvo 
od začetka imelo za univerzalno 
veroizpoved, ki torej ni vezana na 
določeno ljudstvo, raso, ampak je 
namenjeno vsem narodom. 

 

 

 

 

 

 
Jezus je zapustil svojim učencem tole 
naročilo: »Pojdite torej in naredite vse 
narode za moje učence. Krščujte jih v 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha« 
(Mt 28,19). Jezus je v Svetem pismu 
predstavljen kot »srednik med Bogom 
in ljudmi« (1 Tim 2,5). Ne med Bog ter 
med to ali ono vrsto ljudi, ampak med 
vsemi ljudmi, vsem človeštvom. Na čem 
temeljijo tako absolutne trditve? Na 
dejstvu, da se je Bog osebno srečal z 
ljudmi, ko se je kot človek spustil 
mednje.  
Ne gre torej za običajnega poslanca ali 
preroka. To je del najglobljega jedra 
krščanske vere. Že pred mnogimi 
stoletji je nekdo rekel: »K popolni 
Resnici ni mogoče priti le po eni poti; 
možne in potrebne so različne poti.« Sv. 
Avguštin mu je odgovoril, da je to sicer 
res, razen če Resnica sama postane pot, 
kar pa se je resnično zgodilo v Kristusu. 
Ker je Bog, je resnica in pot; ko je postal 
človek, je postal tudi pot, ki vodi k 
resnici in življenju.     
 
Bog daj, da bi tudi današnja slovesnost 
prvega sv. obhajila v vseh nas utrdila 
vero vanj, ki je Pot, Resnica in Življenje!  
                                            Igor I. Novak, župr. 
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Gospodov vnebohod 

„Štirideseti dan po veliki noči 
obhajamo Gospodov vnebohod, 
razen v krajih, kjer to 
praznovanje ni zapovedano in je 
vnebohod prestavljen na sedmo 
velikonočno nedeljo“.  Tako 
 pravijo določbe o novi ureditvi 
bogosluţnega leta. 

Kristusovo vstajenje in vnebohod 
sta eno dejanje oziroma  eno 
dogajanje. K vstajenju v pravem 
pomenu besede spada tudi 
vnebohod, saj se je Kristusovo 
poveličanje izvršilo z vstajenjem. 
Takrat je šel nevidno v nebesa. 
Vidno izvršen vnebohod štirideseti 
dan po vstajenju je le poseben 
vidik in učinek vstajenja. Ko 
pravimo, da je Kristus šel v 
nebesa hočemo povedati, da ni 
več po zakonom in postavo 
končnih in minljivi stvari da ni, da 
ni podvržen silam narave in 
zgodovine, času in prostoru. Po 
svojem vnebohodu je v vseh časih 
in prostorih. Je nad vsemi časi in 
prostori. 

Začel je povsem nov, nam sedaj 
nedostopen način bivanja! 

Ko v veroizpovedi molimo, da 
„sedi na desnici Očetovi“, 
priznavamo, da je deležen vse 
Božje moči in slave. Jezus iz 
Nazareta, ki je trpel stisko in 
revščino zemeljskega življenja, ki 

so ga ljudje izgnali iz svoje srede 
in ga je svet videl, kako trpi in 
umira na križu, je zdaj „odet“ v 
Božji sijaj, v Božjo slavo in 
postavljen za Gospoda vseh 
stvari. Praznik Gospodovega 
vnebohoda pomeni, da je Kristus 
„s svojim vstajenjem bil 
postavljen za Gospoda, kateremu 
je dana vsa oblast v nebesih in na 
zemlji, in z močjo svojega Duha 
že deluje v srcih ljudi: in ne 
prebuja v njih le hrepenenja po 
prihodnjem veku, ampak že 
samim tudi oživlja, očiščuje in 
krepi vse tiste velikodušne 
težnje, s katerimi si družina ljudi 
prizadeva, da bi napravila svoje 
življenje bolj  človeško in si v ta 
namen podvrgla zemljo“ (CS 
38,1). 

Slavo, ki jo je Kristus že prejel od 
Boga, svojega Očeta, hoče dati 
tudi nam. Od tedaj naprej, ko je 
šel k Očetu, je tudi nam  odprta 
pot k Bogu. 

Nič več se nam ni treba bati 
skrivnosti našega bivanja. Nič več 
nismo ujetniki, sužnji smrti in 
greha. Naša  usoda je v rokah 
našega Odrešenika in Gospoda. 
Tistega Gospoda, ki je molil: 
„Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki 
si mi jih dal, z menoj tam, kjer 
sem jaz, da bodo gledali mojo 
slavo, ki si mi jo dal, ker si me 
ljubil, preden je svet nastal“ (Jn 
17, 24). 



Naša oznanila  
 
 Današnji dan je za našo 
ţupnijo še posebej slovesen. 
Obhajamo namreč praznik 
prvega sv. obhajila, ko je prvič k 
sv. obhajilu in še prej k sv. 
spovedi stopilo 19 naših 
veroučencev. Prisrčno jim 
čestitamo in ţelimo, da bi bilo 
vedno dobri Jezusovi prijatelji! 
 
Ob tem se prisrčno zahvalimo 
vsem, ki ste pri pripravah na 
slovesnost pomagali, bodisi pri 
urejanju okolice, pri pripravi 
oltarnega prostora, pri čiščenju, 
pri celotni duhovni pripravi. Vsak, 
ki je k današnjemu lepemu 
praznovanju kakorkoli pomagal je 
zares zelo dragocen! 
 
Posebej hvala vsem, ki ste 
prinesli spekli in prinesli pecivo in 
druge sladke dobrote!  
 
 Starši, ki želite bodisi 
fotografije ali DVD-je današnje 
slovesnosti, se po sv. maši takoj 
osebno dogovorite s fotografom.  
 

 

 Šmarnice pri Črnčičevem 
kriţu v Počehovi bodo v tem 
tednu izjemoma v nedeljo ob 
18h, vabljeni!  
 
 V petek 23. 5. 2014 ob 10h 
imamo ponovni tehnični pregled 
naše cerkve. Bog daj, da bi tako 

čim prej pridobili uporabno 
dovoljenje! 
 

 V soboto 24. 5.2014 bomo iz 
naše ţupnije poromali v Maribor 
k Sv. Joţefu na Studence, ki je 
zavetnik Slovenskih deţel in 
varuh Sv. Cerkve. Tam mu bomo 
priporočali vso našo ţupnijo in 
ga prosili za njegovo varstvo v 
naših teţavah in preizkušnjah.  
 
Ob 15.30 bo najprej sv. maša in 
nato dobrodelni koncert, ki ga 
kot vsako leto organizira DPD 
»Svoboda« Maribor - Pobreţje. 
Gostje bodo:    

 Mešani pevski zbor DPD 
»Svoboda«  Mb - Pobrežje 

 Ženski pevski zbor Čakovec 

 Društvo žena in deklet, 
Mešani pevski zbor Gerečja 
vas 

 Vokalna skupina »Dekleta« 
iz Osnovne šole Draga 
Kobala Maribor-Pobrežje 

 Ženski pevski zbor DPD Ptuj 
 
Prisrčno vabljeni, da se v 
velikem številu udeleţimo tega 
za našo ţupnijo pomembnega 
dogodka. Sv. maše zvečer v 
soboto ne bo.  
 
Prav tako se bomo v nedeljo 25. 
5.2014 ob 9.00 zbrali k sv. maši 
na prostoru pred našo novo 
cerkvijo (v Domu krajanov v 
Košakih bodo namreč potekale 
volitve v evropski parlament).   



  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  
 
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 
18.5., SLOVESNOST PRVEGA 
SV. OBHAJILA NA PROSTORU 
PRED NAŠO NOVO CERKVIJO  
OB 10.00,  
Janez I., papeţ in mučenec; 
10.00 + oče in dedek Mirko 
Ulčnik, njegovi + starši ter + 
starši Rozalija in Jožef Bombek; 

+ starši, brat, in svakinja 
Lebar in ostali sorodniki 

 
 
PONEDELJEK, 19.5., 
Krispin, redovnik; 
19.00 – za zdravje  
(darovala družina Benko) 
 
TOREK, 20.5.,  
Hilarij, škof; 
19.00 – v priprošnjo za rešitev 
 
SREDA, 21.5.,  
Teobald, škof; 
19.00 + Milan Robar 
(darovala mama Marica)  
 
ČETRTEK,  22.5.,  
Emil, mučenec; 
19.00 – v priprošnjo za rešitev 

 
PETEK, 23.5.,  
Evtihij, opat;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
 

SOBOTA , 24.5.,  
Marija, pomagaj; 
Poromali bomo v Maribor k Sv. 
Joţefu na Studence, kjer bo ob   
15.30 + Milan Robar;  
         - nato dobrodelni koncert 
 

 

 
NEDELJA, 25.5.,   
6. velikonočna nedelja, 
Nedelja turizma,  
Urban I., papeţ; 
09.00 + starši Serpak  
(darovala hčerka Majda); 
+ Avguštin Kosi -30. obl. 
(darovala žena Antonija) 
18h – šmarnice pri Črnčičevem 
kriţu v Počehovi 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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