
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Božja beseda 
 

  »Vaše srce naj se ne vznemirja!«          
                                         (Jn  13,34) 
 

 Beseda o Božji besedi 
 

Evangelist Janez, iz katerega so 
vzeti odlomki, ki jih beremo na 
nedelje po veliki noči, ima poseben, 
tako imenovani spiralni, vijačni 
način predstavljanja Jezusove misli. 
Ko enkrat določeno temo najavi, je 
ne izčrpa, da bi potem prešel na 
drugo, ampak se k njej večkrat 
vrača in ji vsakokrat doda nov 
element, s katerim jo poglobi. 
Predstavljajmo si človeka, ki se 
vzpenja po polžasto zavitih 
stopnicah proti vrhu zvonika. Zdi 
se, kakor da se vrti okoli samega 
sebe, dejansko pa je po vsakem 
prehojenem krogu nekoliko višje in 
vidi vedno dlje. Snov, ki jo ponavlja 
v današnjem evangeliju, je 
ljubezen: »Če me kdo ljubi, se bo 
držal moje besede in moj Oče ga bo 
ljubil. Prišla bova k njemu in 
prebivala pri njem«; novost je tema 
o miru. Prejšnjo nedeljo smo 
razmišljali o prvem elementu,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tokrat pa se pomudimo ob novem 
elementu, še toliko bolj, ker gre za 
novost, h kateri vsi težimo: 
spregovorili bomo o miru. »Mir vam 
zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne 
dajem vam ga, kakor ga daje svet.« 
O kakšnem miru govori tukaj Jezus? 
Ne o zunanjem miru, ki je v 
odsotnosti vojn in sporov med ljudmi 
ali različnimi narodi. Ob drugih 
priložnostih govori tudi o tem miru; 
ko na primer pravi: »Blagor tistim, ki 
delajo za mir, kajti imenovani bodo 
Božji sinovi«. V današnjem odlomku 
govori o drugačnem miru, o tistem 
notranjem, o miru srca, o miru 
človeka s samim seboj in z Bogom. To 
lahko sklepam iz tistega, kar takoj za 
tem doda: »Vaše srce naj se ne 
vznemirja in ne plaši.«  
 
To nam govori, da tistega miru srca, 
ki si ga vsi želimo, brez Boga in zunaj 
njega ne moremo v vsej polnosti in 
za vedno doseči. Sv. Avguštin, ki je 
po različnih poteh iskal srečo in mir – 
v človeški ljubezni, v filozofiji, v slavi 
– je slednjič prišel do tegale sklepa: 
»Zase si nas ustvaril, Gospod, in 
nemirno je naše srce, dokler se ne 
spočije v tebi.«  
                             R. Cantalamessa 

Leto XIV., 
št. 184, 
6. Vel.   
nedelja; 

5.5.2013  

 

   6. Velikonočna nedelja   

 Leto XII., 
 št. 184, 
6. Vel. 
nedelja; 

 5.5.2013 



 Praznik Gospodovega    
 vnebohoda 
 
  
„Štirideseti dan 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 bogoslužnega 
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).  
 
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. Z nami gre 
skozi čase, da bi nas privedel v 
večnost. Z nami hoče na zemlji 
snovati in graditi Božje kraljestvo: 
kraljestvo resnice in življenja, 
kraljestvo svetosti in milosti; 
kraljestvo pravičnosti, ljubezni in 
miru, dokler ne bo Bogu všeč, da vse 
to, kar je bilo vsejano v slabosti in 
minljivosti, ne odene z 
neminljivostjo na novi zemlji in 



novem nebu. Pred vnebohodom je 
učence na binkoštno doživetje. „In 
glejte, poslal bom na vas obljubo 
svojega Očeta; vi pa ostanite v 
mestu, dokler ne prejmete moči od 
zgoraj“ (Lk 24, 49). To je moč 
Kristusove besede, s katero vse 
priteguje k sebi; to je moč 
zakramentov, po katerih ozdravlja 
bolnike in obuja  mrtve; to je moč 
Duha resnice, ki premaguje temo 
zmot in nevednosti;to je moč Božje 
ljubezni, ki gasi sovraštvo in vse v 
vsem napolnjuje. 
 
Dnevi med Gospodovim vnebohodom 
in binkoštmi so v bogoslužju 
močneje‚ poudarjeni. Posebne mašne 
molitve  nam kličejo v spomin 
Kristusovo obljubo, da bo poslal 
Svetega Duha. 
Obenem nas opozarjajo na 
pomembnost priprave za sprejem 
Duha resnice, ljubezni in življenja. Ti 
dnevi so binkoštna devetdnevnica. 
Devet dni, to je tisti čas, ko so po 
pripovedovanju evangelista Luke 
apostoli prebili v molitvi z Jezusovimi 
brati (kristjani), galilejskimi ženami 
in Marijo. Iz tega devetdnevnega 
čakanja je nastala navada, da 
posebno nujne molitve opravljamo 
devet dni. Tako molitev imenujemo 
devetdnevnico. 
 
Binkoštna devetdnevnica je med 
vsemi najpomembnejša, saj je to 
molitev za to, kar je v Cerkvi 
najodličnejše: za darove Svetega 
Duha, za Svetega Duha samega. 
 
                     Vir: France Oražem:     
     Leto Kristusove skrivnosti 61 - 63 

 Naša oznanila  
  

  Danes na prvo nedeljo v mesecu 
maju, se vam prisrčno zahvalimo za 
vaš prvonedeljski dar za našo 
župnijsko cerkev.   
 
 S 1. majem smo začeli s 
šmarnično poboţnostjo. Tako bodo 
v naši ţupniji tudi letos šmarnice in 
sicer: KO SV. MAŠE NE BO – BODO 
ŠMARNICE V DOMU KRAJANOV OB 
18H. Ko pa bo sv. maša, pa bodo 
šmarnice kakor običajno med sv. 
mašo ob 19h. Od vseh znamenj pri 
katerih smo se nekoč zbirali v 
mesecu maju, danes še vedno 
vztrajamo v Počehovi pri Črnčičevem 
kriţu. Tam bodo šmarnice v maju 
vsak petek ob 18h. Lepo vabljeni! 
Sv. maša na 1. maja dan bo ob 19h, 
vabljeni! 
 
 V sredo 8.5. 2013 bo ob 19h sv 
maša s šmarnicami v naši ţupnijski 
cerkvi. Po sv. maši bo srečanje s 
starši in botri naših birmancev. 
Vabljeni! 
 
 V soboto 8. junija 2013 bo 
ţupnijsko romanje na goro Oljko, 
sledi obisk podružne cerkve bl. škofa 
Slomška v Zgornji Rečici (nad Laškim) 
kjer bo tudi sv. maša, nato bo kosilo 
v Domu sv. Jožef nad Celjem in kot 
sklep še popoldanski obisk celjske 
stolnice, kjer bomo imeli večernice. 
Cena prevoza je 15 eur. Prijavite se 
čim prej!   
 

 Nabirka pretekle nedelje:  
185 eur; 

Bog vam povrni! 



 Sv. maše so v cerkvi   
 
 
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 5.5.,  
prva v mesecu, Gotard, menih; 
9.30 + Srečko in Ana Knuplež 

 
SREDA, 8.5.,  
Bonifacij IV., Papeţ; 
19.00 - za mir na svetu in v dušah          
 (darovala gospa Marta Nikitenko)   
                                    
ČETRTEK, 9.5.,  
Gospodov vnebohod; 
19.00 + Erna Novak  
           (daroval g. Peter Novak) 
 
PETEK, 10.5.,  
Job, svetopisemski moţ;  
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 

 
SOBOTA, 11.5.,  
Odo Clunyski, opat; 
19.00 + Marija Zdolšek  
     (darovala gospa Terezija Junež) 
 
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 12.5.,  
Leopold Mandič, redovnik; 
9.30 + oče in dedek Mirko Ulčnik,   
          njegovi + starši, ter + starši   
          Rozalija in Jože Bombek  
          (darovala družina Bombek);  
 

         + starši Lebar in njihovi  
         + sorodniki (darovala družina      
                            Krajnc Lojze) 
 
 
 
 
 
 

 

 Molitev tedna 
 

 
Sveta Devica Marija, 
ni tebi enake 
med vsemi ženami sveta, 
hči in dekla vzvišenega in najvišjega 
Kralja, Očeta v nebesih, 
mati najsvetejšega Gospoda našega 
Jezusa Kristusa, nevesta Svetega 
Duha; prosi za nas, 
skupaj s svetim nadangelom 
Mihaelom 
in vsemi nebeškimi močmi 
in z vsemi svetniki, 
svojega presvetega ljubljenega 
Sina, Gospoda in Učenika. 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu 
Duhu. 
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in 
vselej 
in vekomaj.  
Amen. 

                       (sv. Frančišek Asiški) 
 
 
 

 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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
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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