
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beseda o Besedi 

V četrtek obhajamo praznik 
Gospodovega vnebohoda. 
Omenjeni praznik nas sili k 
razmisleku o tem, kaj pomeni 
beseda nebesa, ki se nenehno 
ponavlja v berilih in tudi v samem 
poimenovanju praznika: 
»Gospodov vnebohod«. Danes 
nekateri mešajo versko 
pojmovanje neba (nebes) s 
fizičnim oz. astronomskim nebom 
in tu se poraja eksplozivna 
mešanica. Pred leti se je v 
Združenih državah Amerike zgodil 
množični samomor 
devetintridesetih članov majhne 
sekte, imenovane »Nebeška 
vrata«.Kaj je bil vzrok? Utrujeni 
in naveličani življenja na zemlji 
in zapeljani zaradi danes 
pogostega govorjenja o 
zunajzemeljskih bitjih in neznanih 
letečih predmetih so postali 
neučakani, ker so hoteli stopiti 
»na višjo raven« in oditi živet na 
kakšen drug planet. Bližnje 
srečanje kometa Hale-Bopp z 

 

 

 

 

 

 
Zemljo so razumeli kot 
pričakovano znamenje. Odbila je 
ura, da zapustijo tukajšnja 
»prevozna sredstva« ali 
»zabojnike«, kakor so 
poimenovali svoja telesa; 
potrebno je bilo hitro vstopiti na 
ladjo, ki je prihajala ponje, 
preden bi ta izginila v globinah 
vesoljskega prostorja. Tudi iz 
tega hudega dogodka lahko 
razberemo, kako zelo je potrebno 
pojasniti, kaj naj razumemo, ko 
nam evangelij govori o nebesih. 
Platon, eden največjih učiteljev 
človeštva, je s primero izrazil 
pomen nebes; gre za t. i. mit o 
votlini. Ne prestrašite se, videli 
boste, da gre za zelo razumljivo 
filozofijo. Kdo pa pravi, da bi 
morali biti največji zakladi 
človekovega uma prihranjeni 
samo za učene in za tiste, ki so 
univerzitetno izobraženi? Ni 
ideje, pa naj bo še tako globoka, 
ki je ne bi mogli v primernem 
jeziku razložiti vsakemu 
preprostemu človeku. 
Predstavljajte si, pravi Platon, 
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tale prizor: Ljudje so zaprti v 
zadnji del neke votline, s hrbti 
obrnjeni proti vhodu. Zvezani so 
tako, da lahko gledajo le naprej, 
v steno, ki je pred njimi. Za 
njihovimi hrbti – za zidom – so 
ljudje, ki prihajajo in odhajajo, v 
rokah ali na glavi pa nosijo 
različne predmete. Med vhodom v 
votlino in med ljudmi z različnimi 
predmeti je ogenj, ki meče 
njihove sence na zadnjo steno 
votline; to je edina stvar, ki jo 
zaporniki lahko vidijo. Ker nikoli 
niso videli ničesar drugega, 
vklenjeni ljudje v votlini mislijo, 
da so tiste sence edina resničnost 
in da ne obstaja nič drugega. Če 
se komu uspe osvoboditi in priti 
ven, pa se pozneje vrne in skuša 
zapornikom povedati, kako je v 
resnici, ga ti ubijejo, misleč, da 
se mu je zaradi premočne 
svetlobe zmešalo (to so storili 
Atenci s Sokratom!). Takšen, 
pravi Platon, je položaj nas ljudi, 
ki živimo na zemlji. Ves svet je 
ena sama votlina. Stvari, za 
katere mislimo, da so resnične, 
niso nič drugega, kot le sence 
stvari, ki so zgoraj v nebesih. To 
so posnetki nebeških resničnosti. 
Potrebno se je osvoboditi telesa, 
ki nas priklepa na snov in na 
privide, »zapustiti votlino«, da bi 
poznali pravo resničnost. Platon 
je torej že razumel, da nebesa, 
dokončna človekova domovina, 
niso nekaj snovnega, 
postavljenega v oddaljen del 

vesolja. To je kakovostno 
drugačno nebo, zunaj časa in 
prostora. On ga je poimenoval 
»svet idej« ali onkraj nebesno. 
Krščanska nebesa niso isto kot 
Platonova. Kristjani ne 
razmišljamo več v prostorskih 
okvirih tukaj doli /tam gori, ali 
pa spodaj / zgoraj, ampak v 
časovnihokvirih sedanjost/prihod
nost. Ko govorimo o nebesih, teh 
ne razumemo kot kraja nad nami, 
ampak kot dogodek, ki je pred 
nami in mu gremo naproti. In ta 
dogodek je slavni Gospodov 
prihod, paruzija, »novo nebo in 
nova zemlja«. Potem ko sta rekla 
apostolom: »Kaj stojite in gledate 
v nebo?«, sta jim angela 
povedala, v katero smer morajo 
gledati: proti Gospodovemu 
ponovnemu prihodu: »Ta Jezus, ki 
je bil vzet od vas v nebo, bo 
prišel prav tako, kakor ste ga 
videli iti v nebo.« Sv. Pavel pove 
isto stvar: »Naša domovina pa je 
v nebesih, od koder tudi 
pričakujemo odrešenika, 
Gospoda Jezusa Kristusa« (Flp 
3,20). Vir: R. Cantalamessa 

 Fatimska Mati Božja 

V Fatimi na Portugalskem se je 
Marija prikazala trem otrokom, 
Jacinti (Hiacinti), Francku in 
Luciji 13. maja 1917 in potem še 
vsak mesec do 13. oktobra.  
Nekateri so tem prikazovanjem 
kmalu verjeli, drugi pa so jim 



ostro nasprotovali. Cerkvena 
oblast je začela strogo in 
natančno preiskovati vedenje 
otrok, sporočila, prikazni, 
čudeže, razpoloženje vernih in 
neverujočih. Raziskava je trajala 
osem let in 30. oktobra 1930 je 
leirijski škof Jose Coreira di Silva 
objavil Pastirski list o češčenju 
rožnovenske Matere božje v 
Fatimi. V njem je zapisal: »Ko 
sem ponižno klical na pomoč 
Svetega Duha, v zaupanju na 
varstvo preblažene Device, v 
soglasju s svojimi škofijskimi 
svetovalci izjavljam, da so 
videnja otrok v dolinici Iria dne 
13. maja in vsakega trinajstega 
dne v mesecu do oktobra 1917 
verodostojna. Češčenje naše 
ljube Gospe fatimske uradno 
dovoljujem.« Pri prvem 
prikazovanju je Marija naročila 
pastirčkom, naj odslej pobožno 
molijo rožni venec. Nato jih je 
vprašala, ali se hočejo Bogu 
darovati s tem, da mu bodo radi 
prinašali žrtve in sprejemali vse 
trpljenje v spravo za številne 
grehe, s katerimi ljudje žalijo 
Boga. Otroci so to obljubili. 
Pri junijskem prikazovanju jim je 
Gospa povedala »prvo skrivnost«. 
Po Jacinto in Francka bo kmalu 
prišla, Lucija pa bo živela dalj 
časa, ker hoče po njej Jezus 
razširiti po svetu češčenje 
Marijinega brezmadežnega Srca. 
Pri julijskem prikazovanju so vidci 
za trenutek smeli videti ognjeno 

morje, kjer trpe hudobci in 
pogubljene duše. Potem je Marija 
napovedala svetovno vojno, 
končno zmago njenega 
brezmadežnega Srca in da se bo 
Rusija spreobrnila. To je »druga 
fatimska skrivnost«. »Tretja 
fatimska skrivnost« pa še ni 
znana. Ob zadnjem prikazovanju 
oktobra se je zbralo okoli 70.000 
ljudi. Marija se je predstavila kot 
Gospa svetega rožnega venca in 
naročila, naj njej v čast na tem 
kraju postavijo kapelo. Papež 
Pavel VI. je ob 50. obletnici 
prikazovanj (13. maja 1967) 
poromal v Fatimo in v govoru 
posebej naglasil poziv fatimske 
Gospe k molitvi in pokori. Papež 
Janez Pavel II. (tudi ta je obiskal 
Fatimo) pa pripisuje posebnemu 
čudežu fatimske Marije, da je 
preživel atentat 13. maja. 
1981. Spominjamo se je 13. maja. 

 Naša oznanila 
 
 V soboto 16.5.2015 (3. 
sobota v mesecu maju) bomo 
imeli ob 19h slovesno večerno 
sv. mašo, nato bo procesija z 
lučkami. Slovesnost bo vodil 
upokojeni župnik, naš prijatelj, 
g. Roman Maier. Pridite molimo! 
 
 V soboto 23. 5. 2015 ob 17h 
bo dobrodelni koncert pevskih 
zborov, ki ga organizira Delavsko 
prosvetno društvo Svoboda, 
Maribor – Pobrežje. Več o 



nastopajočih prihodnjo nedeljo, 
prisrčno vabljeni! 
 
 Župnija Gornja Sv. Kungota 
vabi na že tradicionalno  
romanje vdov in vdovcev v 
Slovensko Istro, ki bo v sredo 20. 
maja. Več informacij na tel. št.: 
031 851 229 – gospa Jožica Ferk; 
prisrčno vabljeni!   
 
  Danes v nedeljo 10. maja 
2015 0b 19.30 bo v Slomškovi 
dvorani na Slomškovem trgu v 
Mariboru muzikal z naslovom 
»Za vas živim!« Zgodba opisuje 
življenje sv. Janeza Boska, 
ustanovitelja redovnikov 
salezijancev – vabljeni! 
 
 

  Sv. maše so v  
  župnijski cerkvi 

 

 

 
6. VELIKONOČNA NEDELJA – 
NEDELJA TURIZMA, 10.5., 
Damijan de Veuster, misijonar; 
09.00 + Oroslav in Terezija Fras    
(darovala družina Jevšenak) 
 
 
PONEDELJEK, 11.5.,  
Mamert, škof; 
19.00 + Andrej Nikitenko 
 
TOREK, 12.5.,  
Leopold Mandić, redovnik;  
19.00 + Jožefa Mlinarič 
 

 

SREDA, 13.5., 
Fatimska, Mati Božja; 
19.00 + Aleksander Ačimović 

(osmina) 
 
 

ČETRTEK, 14.5.,  
Gospodov vnebohod;  

  19.00 + Muzek Franc in dvojni   
             starši 
 

 
PETEK, 15.5.,  
Izidor, kmet;  
19.00 – za spreobrnjenje 
 
SOBOTA, 16.5.,  
Janez Nepomuk,  
duhovnik, mučenec; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 
17.5., Jošt, puščavnik;  
09.00 + oče in dedek Mirko 
Ulčnik, njegovi + starši, + starši 
Rozalija in Jože Bombek 
(darovala Rozika Bombek z 
družino) 
 

 

 

 
 

 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. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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