
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beseda o Besedi 

Današnji evangeljski odlomek je 
del velikoduhovniške molitve, ki 
jo Jezus naslavlja na Očeta v 
trenutku, ko se poslavlja od 
svojih učencev.  Ena od stvari, za 
katero v tej molitvi vztrajno 
prosi, je edinost tistih, ki 
verujejo vanj: »Sveti Oče, ohrani 
jih v svojem imenu, ki si mi ga 
dal, da bodo eno kakor midva.«  

V vsem letu ni primernejšega 
dneva, kot je današnja nedelja v 
binkoštni devetdnevnici, da 
razmišljamo o tej temi. Na 
binkošti je bila hkrati uvedena 
vesoljnost in edinost Cerkve. To 
ponazarja dejstvo, da narodi 
govorijo v svojih jezikih, in 
vendar se razumejo. Molitev »da 
bodo eno« je upravičeno postala 
vodilo ekumenskega gibanja. 
Toda edinost, za katero moli 
Jezus, ni le edinost med 
različnimi krščanskimi Cerkvami. 
Je vsakovrstna edinost, od  

 

 

 

 

 

 
najmanjše do najširše: edinost 
med posamezniki, znotraj 
druţine, med člani iste skupnosti. 
Od te najbolj 
»vsakdanje« edinosti ţelimo 
izhajati, da bi prišli do razmisleka 
o edinosti med vsemi kristjani. Vsi 
si ţelimo edinost. Po besedi sreča 
verjetno ni druge besede, ki bi 
odgovarjala na ravno tako globoko 
potrebo človekovega srca, kot je 
beseda edinost.  
Prava edinost - »edinost Duha« 
(Ef 4,3), se zgodi, ko postavimo v 
središče Boga, kajti v tem 
primeru, ko vsi teţimo k eni sami 
točki, se tudi naša izhodišča 
pribliţajo in med seboj srečajo. 
Namesto razhajanja zbliževanje. 
Na binkošti se je zgodila prav 
tovrstna edinost. Vsi navzoči so 
razumeli apostole, ker si ti niso 
več prizadevali dognati, »kdo med 
njimi je največji«, niso si skušali 
narediti imena, ampak so vsi 
skupaj oznanjali »velika Boţja 
dela« (Apd 2,11).                                     
                         R. Cantalamessa 

Leto XVII., 
št. 293, 
7. vel.   
nedelja; 

17.5.2015  

 

7. velikonočna nedelja   

  Leto XVII., 
  št. 293, 
  7. vel. 
  nedelja; 

  17.5.2015 



Binkošti 

Beseda binkošti izvira iz grške 
besede pentekoste, to je 
petdeseti, namreč petdeseti 
dan. Binkoštna nedelja, kot ţe 
rečeno, spet velja za sklep 
petdesetdnevnega praznovanja 
Kristusovega vstajenjskega 
slavja.  

 

K poveličanemu ţivljenju pri 
Očetu spada tudi podaritev 
Svetega Duha, s katerim nas 
poveličani Kristus ţe sedaj 
pripravlja deleţne notranjega 
ţivljenja troedinega Boga. Z 
vnebohodom je šel Kristus vidno v 
popolno zunanjo oddaljenost od 
svojih učencev. Dnevi prikazovanj 
so bili s tem končani. Toda prav 
zanimivo je, da evangelist Luka 
poroča o veselju nad 
vnebohodom. „Peljal jih je ven, 
tja proti Betaniji. Povzdignil je 
roke in jih blagoslovil. Med tem 
ko jih je blagoslavljal, se je ločil 
od njih in se vzdignil v nebesa. 
Oni pa so padli pred njim na 
obraz. Nato so se pa v velikem 
veselju vrnili v Jeruzalem. Bili 
so ves čas v templju in 
poveličevali Boga“(Lk 24, 50-53). 
S tem dovolj jasno pove, da so 
ob vnebohodu Jezusovi učenci 
imeli pred očmi vse kaj več kakor 
ločitev. Saj to v bistvu sploh ni 
bila ločitev, temveč pritegnitev 
Jezusa v večjo bliţino. Zato je 
tudi razumljivo, da evangelist 

Matej‚ namesto vnebohoda navaja 
kar Jezusovo obljubo: „Vedite pa 
jaz, sem z vami vse dni do 
dovršitve sveta“ (Mt 28, 20). Pri 
tem pač misli na novo skrivnostno 
trajno Kristusovo navzočnost, ki 
se je začela z vnebohodom. 
Veliko veselje prič Kristusovega 
vnebohoda je vhod v radost, ki 
sedaj nič več ne preneha in ki 
nastane povsod tam, kjer kdo res 
postane kristjan. Kristusova 
fizična navzočnost je prenehala, 
nastala pa je bogatejša 
navzočnost na duhovni 
zakramentalni ravni. Ta 
navzočnost pa se bistveno 
uresničuje po Svetem Duhu, ki je 
Duh poveličanega Kristusa, 
povišanega na Boţjo desnico. 
Delovanje Svetega Duha se je 
posebno pokazalo na binkoštni 
praznik, ko so bili učenci 
napolnjeni s Svetim Duhom in 
začeli pogumno pričevati Jezusu 
Kristusu in njegovem 
odrešenjskem delu. Tako so v 
moči Svetega duha zamesili kvas 
Boţje besede v testo človeške 
zgodovine. Apostol Peter je 
zbrani mnoţici oznanil kriţanega 
in vstalega Kristusa kot 
odrešenika sveta. „Tisti, ki so 
sprejeli njegovo besedo, so se 
dali krstiti; in tega dne se jim je 
pridruţilo tri tisoč ljudi“(Apd 2, 
41).  

Na prve binkošti je bila rojena iz 
Boţjega Duha Cerkev. 



Program dogodkov v naši 
ţupniji za obdobje  

od maja do oktobra 2015: 
 

 mesec maj: šmarnice vsak 

večer ob 19h v cerkvi  

in vsako soboto ob 18h v 

Počehovi pri Črnčičevem 

kriţu 

 23.5.2015: dobrodelni 

koncert pevskih zborov  

v organizaciji DPD Maribor 

- Pobreţje 

 13.6.2015: ţupnijsko 

romanje na Brezje,  

ogled Radovljice, nato 

večernice na Slomškovi 

Ponikvi 

 20.6.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami 

 18.7.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami 

 29.7. do 1.8.2015: 

medţupnijsko romanje v 

MeĎugorje  

(skupno romanje župnij 

Maribor-Košaki  

in Šentilj v Slovenskih 

goricah) 

 14.8.2015: ob 18h 

ţupnijsko romanje na 

Ptujsko goro 

 15.8.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami  

 19.9.2015: ob 19h 

zahvalna sv. maša s 

procesijo z lučkami ob 16. 

obletnici Slomškove 

kanonizacije (naslova 

»blaţeni«) 

 24.9.2015: ob 19h 

slovesna sv. maša ob godu  

našega ţupnijskega 

zavetnika, bl. škofa Antona 

Martina Slomška 

 27.9.2015: ob 9h 

Slomškova nedelja – 

ţupnijski praznik 

 5. do 9.10.2015: 

medţupnijsko romanje v 

Lurd (skupno romanje 

župnij Maribor-Košaki 

in Šentilj v Slovenskih 

goricah) 

 Naša oznanila 
 
 V soboto 23. 5. 2015 ob 17h 
bo dobrodelni koncert pevskih 
zborov, ki ga organizira 
Delavsko prosvetno društvo 
Svoboda, Maribor – Pobreţje. 
PRIDITE IN POVABITE ŠE 
DRUGE!!! 

Sv. maša bo zato  
dopoldan ob 9h. 

 
 Jutri po večerni sv. maši ob 
19.30 bo redna seja ŢPS. Člani, 
vzemite vabila v zakristiji!  
 



  Na god Fatimske Matere 
Boţje 13.5.2015, je odšel v 
večnost naš zvesti prijatelj, 
upokojeni g. ţupnik, p. Albin – 
g. Ivan Černenšek. Pogreb bo v 
ponedeljek 18.5.2015 ob 14.30 
izpred kapele na pobreškem 
pokopališču. Krsta bo v kapeli na 
dan pogreba od 8.30h. Po 
pogrebu bo sv. maša zadušnica v 
ţupnijski cerkvi Marije Matere 
Cerkve na Pobreţju. Naj počiva 
v miru!   
 
Pri izhodu je seznam z urami 
molitve roţnega venca, ki se bo 
od 8.30h molil v kapeli na 
Pobreţju. Prosimo vpišite se na 
seznam, da bomo tako vse 
dopoldne na Pobreţju molili za 
pokojnega p. Albina in vse naše 
drage pokojne! 
 

  Sv. maše so v  
  župnijski cerkvi 

 

 

 
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 
17.5., Jošt, puščavnik;  
09.00 + oče in dedek Mirko 
Ulčnik, njegovi + starši, + starši 
Rozalija in Joţe Bombek 
(darovala Rozika Bombek z 
družino) 

 
 
PONEDELJEK, 18.5.,  
Janez I., papeţ, mučenec; 
19.00 + iz druţine Lebar 
 

TOREK, 19.5.,  
Krispin, redovnik;  
19.00 + Meta Hajšek 

 

SREDA, 20.5., 
Hularij, škof; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 

 

ČETRTEK, 21.5.,  
Teobald, škof;  

  19.00 + Ivana Škofič – 3 mesece   
        (darovala vnukinja Andreja) 
 
PETEK, 22.5.,  
Emil, mučenec;  
19.00 + Marica Perko (osmina) 
 
SOBOTA, 23.5.,  
Socerb Trţaški, mučenec; 
8.30 – molitvena ura 
9.00 + p. Albin – Ivan Černenšek 
17h – dobrodelni koncert 
pevskih zborov 
 
BINKOŠTI, 24.5., Marija, 
pomočnica kristjanov – Marija 
Pomagaj; 
09.00 + Joţefa Mlinarič    

 (darovala družina Bombek) 
 

 

 

 
 

 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. 
 

»Slomškov glas« je uradno ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
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