
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Pribliţujemo se binkoštim in sv 
bogosluţje nas je začelo 
pripravljati nanje. Prvo berilo, ki je 
iz Apostolskih del, nam govori o 
Svetem Duhu. V Samariji so mnogi 
sprejeli krščansko oznanilo. Dva 
apostola, ki sta prišla pogledat iz 
Jeruzalema, sta kmalu lahko 
ugotovila naslednje dejstvo: ljudje 
so bili pravilno krščeni, ne kaţejo 
pa nobenih znamenj, ki so 
običajno spremljala prihod 
Svetega Duha: veselje, 
navdušenje, čudeţna znamenja …  
 
Takrat so apostoli naredili nekaj, 
kar napoveduje današnji zakrament 
birme: »Tedaj sta nanje polagala 
roke in prejemali so Svetega 
Duha.« V evangeliju Jezus govori 
učencem o Duhu z značilnim 
izrazom Tolaţnik: »Jaz pa bom 
prosil Očeta in dal vam bo drugega 
Tolaţnika, da bo ostal pri vas 
vekomaj: Duha resnice.« Parakletos 
– Tolaţnik je grški izraz, ki včasih 
pomeni tolaţnik,  

 

 

 

 

 

 
včasih pa zagovornik, potem pa 
spet oboje hkrati. Ko to naobrnemo 
na Svetega Duha, ta naslov pomeni 
poglobitev neke teme, ki je 
navzoča v vsem Svetem pismu. V 
Stari zavezi je Bog veliki tolaţnik 
svojega ljudstva, ki razglaša: »Jaz 
sem, jaz, ki vas tolaţim« (Iz 51,12), 
je on, ki »kakor mati tolaţi svojega 
otroka« (Iz 66,13). Ta Boţja 
tolaţba ali ta »Bog tolaţbe« (Rim 
15,5) se je »utelesil« v Jezusu 
Kristusu, ki se posredno označi za 
prvega Tolaţnika (prim Jn 14,15). 
On v evangeliju kliče: »Pridite k 
meni vsi, ki ste utrujeni in 
obteţeni, in jaz vam bom dal 
počitek« (Mt 11,28). Vse to 
dolguje svoj izvor in svojo 
pomembnost tudi izkušnji. Celotna 
Cerkev je po veliki noči ţivo in 
močno izkusila Duha kot tolaţnika, 
zagovornika, zaveznika v zunanjih 
in notranjih teţavah, v 
preganjanjih, v procesih, v 
vsakodnevnem ţivljenju. Naj nas, 
dragi bratje in sestre, Sveti Duh 
tudi danes tolaţi in opogumlja v 
naših vsakodnevnih ţivljenjskih 
bojih.                 R. Cantalamessa 
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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 podvrţen 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 deleţen vse 
Boţje moči in slave. Jezus iz 
Nazareta, ki je trpel stisko in 
revščino zemeljskega ţivljenja, ki 

so ga ljudje izgnali iz svoje srede 
in ga je svet videl, kako trpi in 
umira na kriţu, je zdaj „odet“ v 
Boţji sijaj, v Boţjo 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 
ţe deluje v srcih ljudi: in ne 
prebuja v njih le hrepenenja po 
prihodnjem veku, ampak ţe 
samim tudi oţivlja, očiščuje in 
krepi vse tiste velikodušne 
teţnje, s katerimi si druţina ljudi 
prizadeva, da bi napravila svoje 
ţivljenje bolj  človeško in si v ta 
namen podvrgla zemljo“ (CS 
38,1). 

Slavo, ki jo je Kristus ţe 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, suţnji 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). 



Kristus ni šel v nebesa zato, da 
bi mi samo gledali za njim, 
temveč zato,  da bi bil bolj z 
nami in da bi nas uspešneje 
vodil k Bogu. 

 

 

 

 

 Poročila se bosta 

Ţenin: Primoţ Kramberger, rkt, 
samski, prof. glasbe, rojen 
13.7.1987 v Mariboru, biva 
Dvorjane 70a  

in 

Nevesta: Darja Pavlin, rkt, 
samska, univ. dipl. psihologinja, 
rojena 4.9.1988 v Mariboru, biva 
Ul. Šantlovih 19, Maribor 

Mladoporočencema prisrčno 
čestitamo in jima želimo obilo 
božjega blagoslova na njihovi 

skupni življenjski poti! 

 

 

Naša oznanila  
 
 Za nami je slovesnost prvega 
sv. obhajila. Prisrčna hvala vsem, 
ki ste pri tem pomembnem 
dogajanju sodelovali. Prispele so 
tudi fotografije in DVD-ji 
nedeljske slovesnosti. Dobite jih 

pri verouku, ki bo kot običajno 
trajal do konca šolskega leta.  
 
 
 V petek 23. 5. 2014 ob 10h smo 
imeli ponovni tehnični pregled 
naše cerkve. V teh dnevih nam 
bodo sporočili, ali smo tehnični 
pregled opravili ali ne. Bog daj, 
da bi tako čim prej pridobili 
uporabno dovoljenje! 
 

 Včeraj smo iz naše ţupnije 
poromali v Maribor k Sv. Joţefu 
na Studence, ki je zavetnik 
Slovenskih deţel in varuh Sv. 
Cerkve. Tam smo mu  priporočali 
vso našo ţupnijo in ga prosili za 
njegovo varstvo v naših teţavah in 
preizkušnjah.  
 
Prisrčno se zahvalimo vsem, ki 
ste se dogodka udeleţili, še 
posebej »peš« romarjem, med 
katerimi so bili tudi otroci.  
 
Posebej gre zahvala g. Janezu 
Palucu, ki vsako leto organizira 
vsaj en dobrodelni koncert za 
našo ţupnijo, Bog vsem povrni! 
 
 Danes v naši drţavi potekajo 
volitve za evropski parlament. 
Kljub temu, da nekateri mislijo, 
da te volitve niso pomembne, se 
motijo. Glas vsakega izmed nas 
ima svojo teţo. Še vedno velja: 
»kako si bomo postlali, tako 
bomo spali«. Ţivimo v 
demokratični politični ureditvi, ko 



imamo moţnost vplivati na našo 
prihodnost, zato je najbolj 
neodgovorno ne iti na volitve in 
potem kritizirati razmere v naši 
druţbi. Pojdimo torej na volitve 
in po zreli presoji in po svoji vesti 
volimo tiste, ki so do sedaj 
pokazali, da odgovorno in pošteno 
uresničujejo svoje poslanstvo.  
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  
 
 
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 

 
PONEDELJEK, 26.5., 
prošnji dan, 
Filip Neri, duhovnik; 
19.00 – v priprošnjo za rešitev  
 
TOREK, 27.5.,  
prošnji dan, 
Alojzij Grozde, mučenec; 
19.00 – v priprošnjo za rešitev 
 
SREDA, 28.5.,  
prošnji dan, 
German Pariški, škof; 
19.00 + Andrej Nikitenko 
 

ČETRTEK,  29.5.,  
Gospodov vnebohod; 
19.00 + Milan Robar 
(darovala druţina Verdnik) 
 
PETEK, 23.5.,  
Ivana Orleanske, devica;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
 

SOBOTA , 24.5.,  
Obiskanje Device Marije; 
18.00 - šmarnice pri 
Črnčičevem kriţu v Počehovi 
19.00 + Milan Robar 
(darovala družina Kozar) 

 
NEDELJA, 1.6.,  
7. velikonočna nedelja, 
prva v mesecu juniju, 
Justin, mučenec; 
09.00 + Joţe Pak 
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