
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Božja beseda 
 

 »Gospod, nisem vreden…«  
                                             (Lk 7,6) 
 

 Beseda o Božji besedi 
  

Dragi bratje in sestre! 
 
Danes je dan, ki ga je naredil 
Gospod! To velja za našo župnijo še 
na poseben način ko 9. Nedelja med 
letom zaradi slovesnega praznovanja 
slovesnosti sv. birma postaja kraj in 
prostor binkoštnega dogodka.  
 
V dvorani zadnje večerje, na 
velikonočni večer, je Jezus: »dihnil 
vanje in jim dejal: Prejmite Svetega 
Duha«. 
 
To dejanje nam prikliče v spomin 
Božje dejanje, ko je ob stvarjenju »v 
človeka, ki ga je ustvaril iz prahu 
zemlje, dihnil dih življenja, in človek 
je postal živo bitje« (prim. 1 Mz 2,7). 
S tem dejanjem nam hoče Jezus 
sporočiti, da je Sveti Duh Božji dih, 
ki daje življenje novemu stvarjenju, 
kot je dal življenje prvemu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stvarjenju. Prav od tod izhaja 
Cerkev, ko na koncilu v Carigradu 
leta 381 opredeljuje božanskost 
Svetega Duha: »Verujem v Svetega 
Duha, Gospoda, ki oživlja …« Če je 
Duh stvarnik, je torej Bog, kajti 
ustvarjati je izključna pravica Boga. 
 
Kakor Bog po Svetem Duhu ustvari 
svet iz nič, tako je tudi nas ljudi 
poklical na ta svet iz nič. Poklical nas 
je iz ljubezni in točno z določenim 
poslanstvom. Če želimo to poslanstvo 
odkriti moramo biti odprti in poslušni 
Svetemu Duhu.  
 
Bog daj dragi bratje in sestre, da bi 
bil vsak od nas poslušen Svetemu 
Duhu, da bomo kot posamezniki in 
kot župnijsko občestvo sol zemlje in 
luč sveta!  
 
To velja danes še posebno za naš 
mladi rod, za naše birmance, njihove 
starše in botre. G. nadškof Marjan 
Turnšek nas je danes vse utrdil v 
veri, upanju in ljubezni. V treh 
božanskih krepostih, ki so v tem 
svetu še kako potrebne in so ključ do 
resničnih sprememb na bolje v svetu 
v katerem živimo.   
                            Igor Novak, župr.  

Leto XIV., 
št. 188, 
9. nedelja 
med letom; 
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med letom; 
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 Zakrament sv. birme 
 
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih 
vernih in vžgi v njih ogenj svoje 
ljubezni. Pošlji svojega Duha in 
prerojeni bomo in prenovil boš obličje 
zemlje. 

Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas 
razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, 
da bomo v življenju spoznali, kaj je 
prav, in vselej radi sprejemali njegove 
spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. 
Amen. 

 
Krščeni nadaljujejo pot uvajanja v 
krščanstvo po zakramentu birme, kjer 
prejmejo Svetega Duha, ki ga je 
Gospod na binkošti poslal svojim 
apostolom. 
S to podelitvijo Svetega Duha 
postanejo verniki na popolnejši način 
podobni Kristusu in se utrdijo v moči, 
da bodo pričevali za Kristusa in v veri 
ter ljubezni gradili njegovo telo. Vtisne 
se jim tudi neizbrisno znamenje, 
Gospodov pečat, tako da zakramenta 
birme ni mogoče ponovno prejeti. 
Za pripravo krščenih na birmo je 
odgovorno predvsem božje ljudstvo. 
Dušni pastirji pa morajo skrbeti, da se 
vsi krščeni na polni način uvedejo v 
krščanstvo; zato naj jih z vso 
skrbnostjo pripravljajo na birmo. 
Otroke uvajati v zakramentalno 
življenje so predvsem dolžni krščanski 
starši, najprej tako, da v njih 
oblikujejo in postopoma utrjujejo duha 
vere, potem pa tudi tako, da jih s 
pomočjo ustanov, ki skrbijo za 
katehetski pouk, pripravijo na 
učinkoviti prejem zakramentov birme 
in evharistije. Ta naloga staršev se na 
zunaj kaže v tem, da se tudi sami 

dejavno udeležujejo zakramentalnega 
opravila. 
 
Birma je zakrament Svetega Duha. 
Sveti Duh utrjuje srca Jezusovih 
učencev v veri, upanju, ljubezni in 
pričevanju. Birma nadaljuje 
posvečenje, ki se je začelo pri krstu. 
Birmanci, ki so bili krščeni kot otroci, 
odpovejo se hudemu duhu in izpovedo 
krstno vero. Tako osebno in zavestno 
izpovedujejo tisto, kar so nekoč kot 
otroci prejeli s pristankom svojih 
staršev, botrov in krščanskega 
občestva. 
Da bi birmanci prejeli Svetega Duha, 
škof, ki je naslednik apostolov, položi 
roke na glavo birmanca, ga pokliče po 
imenu in ga ob besedah: »(Ime), 
prejmi potrditev, dar Svetega Duha!« 
in odgovoru birmanca: »Amen!« 
ter škofovem pozdravu: » Mir s teboj!« 
in odgovoru birmanca: »In s tvojim 
duhom!« 
na čelu mazili s sveto krizmo. Tako je 
birmanec za vedno zaznamovan z božjo 
ljubeznijo in prejme neizbrisni pečat. 
Po zakramentu svete birme na poseben 
način prejmemo darove Svetega Duha, 
ki nas razsvetljuje s svojo svetlobo in 
svojo močjo, da bi mogli bolje 
razumeti kar nam je razodel Bog, 
posebno po svojem Sinu Jezusu 
Kristusu. 
Sveti Duh nas izpopolnjuje v ljubezni, 
da bi v dogodkih in ljudeh, ki jih 
srečujemo, mogli prepoznati božjo 
prisotnost in božji klic, da se 
neprestano vključujemo v izgradnjo 
novega, božjega sveta. 
Sveti Duh nas napolnjuje z močjo in 
svobodo, da bi hrabro kot polnoletni 
kristjani mogli živeti po veri in zanjo 
pričevati z življenjem. 
 

 



Naša oznanila  
  

 S prvim majem smo začeli s 
šmarnično pobožnostjo. Mesec maj se 
je že prevesil v mesec junij. Zadnji 
dan šmarnic ste otroci, ki ste pridno 
ves mesec maj hodili k šmarnicam, 
prejeli skromno darilce. Bog daj, da 
bi majniško dogajanje v vseh nas 
obrodilo obilne duhovne sadove.  
 
 V četrtek je bil praznik Sv. 
Rešnjega Telesa in Krvi – Telovo. 
Procesije žal zaradi slabega vremena 
ni bilo. Danes pa je za vse to še ena 
možnost. Danes popoldan smo 
namreč vabljeni na zunanje 
praznovanje Telovskega praznika, ki 
se bo začelo ob 17h z molitveno uro v 
stolnici, ob 18h z nadškofovo sv. 
mašo in ob 19.15 z mestno 
evharistično procesijo od stolnice k 
frančiškanom. Vabljeni!    
 
 
 Hvala vsem, ki ste v četrtek tako 
lepo očistili in pripravili našo 
cerkev na današnjo slovesnost. 
Veliko je bilo dela in res Bog povrni 
vsem možem in ženam, ki ste na 
kakršenkoli način prispevali k lepoti 
današnjega praznovanja. 
 
 Današnja nedelja res velik dan za 
našo župnijo. Najprej ima največje 
zasluge za današnji dan Dobri Bog. 
Posebej pa smo veseli, da je danes 
med nami g. nadškof msgr. dr. 
Marjan Turnšek. G. nadškof hvala 
vam za vaše besede in vaš zgled, da 
tako tudi v težkih časih z vero in 
upanjem gledate v prihodnost in 
tako vse nas posebej pa še mladi 

rod utrjujete na poti odraščanja. 
Bog vas blagoslovi! 
Bog povrni vsem vzgojiteljem naših 
birmancev in birmank, njihovim 
staršem, in botrom, učiteljem in 
katehetom, vsem duhovnikom, 
posebej še g. župniku. Bog daj, da 
bi vsa dobra prizadevanja obrodila 
sadove v vašem življenju, dragi 
birmanci.  
 
 Hvala župnijskemu pevskemu 
zboru iz Sv. Ane v Slovenskih 
goricah, ki je s svojim ubranim 
petjem vsem nam pomagal vstopiti v 
skrivnost današnjega praznika. Prav 
tako hvala tudi godbi na pihala 
Štajerskim Neuvirtom, da so današnjo 
slovesnost še bolj povzdignili. 
 
Hvala PGD Maribor – Mesto za 
zagotavljanje požarne varnosti in 
gospe doktor za zagotavljanje 
varnosti pred nesrečo.   
 
Hvala tudi Turističnemu  društvu 
Počehova za stojnico z vinom, vaši 
prispevki za vino so namenjeni za 
gradnjo naše cerkve.  
 
 
 V soboto 8. junija 2013 bo 
župnijsko romanje na goro Oljko, 
sledi obisk podružne cerkve bl. škofa 
Slomška v Zgornji Rečici pri Laškem, 
kjer bo tudi sv. maša, nato bo kosilo 
v Domu sv. Jožef nad Celjem in kot 
sklep še popoldanski obisk celjske 
stolnice in Marijine bazilike v 
Petrovčah, kjer bomo imeli 
večernice. Cena prevoza je 15 eur. 
Prijavite se čim prej!   
 
 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

 
 

 
NEDELJA, 2.6., prva nedelja v 
mesecu juniju, 
slovesnost sv. birme,  
Erazem, škof; 
9.30 + Avguštin Kosi – obl. smrti 
(darovala gospa Antonija Kosi);  
+ dedek Andrej Repina  
(darovali vnukinji Suzana in 
Andreja) 
 
 
ČETRTEK, 6.6., 
prvi v mesecu juniju,  
Gilbert, opat; 
19.00 + Bogdan Ločičnik  
      (darovala gospa Marta   
                                     Nikitenko) 
 
PETEK, 7.6.,  
Prvi petek v mesecu juniju, 
Srce Jezusovo ;  
19.00  + župljani in dobrotniki naše   
            župnije  
 
 
SOBOTA, 8.6.,  
Srce Marijino,  
župnijsko romanje –romarska sv. 
maša v Rečici pri Laškem,  
doma sv. maše ne bo! 
 
 
NEDELJA, 9.6., 
10. nedelja med letom, 
Primož in Felicijan, mučenca; 
9.30 + Srečko in Ana Knuplež;  
       + mož Anton Robar (obl. smrti)   
       in vsi + iz družin Škofič-Robar 
 

 

 Molitev tedna 
 

 
O pridi, stvarnik, Sveti Duh, 
obišči nas, ki tvoji smo, 
napolni s svojo milostjo 
srce po tebi ustvarjeno. 
 
Ime je tvoje Tolažnik 
in dar Boga najvišjega, 
ljubezen, ogenj, živi vir, 
posvečevalec vseh stvari. 
 
Razsvetli z lučjo nam razum, 
ljubezen v naša srca vlij, 
v telesni bedi nas krepčaj, 
v slabosti vsaki moč nam daj. 
 
Odženi proč sovražnika 
in daj nam stanoviten mir, 
pred nami hodi, vodi nas 
in zla nas varuj vsakega. 
 
Po tebi naj spoznavamo 
Očeta in Sina Božjega, 
in v tebe trdno vérujemo, 
ki izhajaš večno iz obeh. Amen. 

 

 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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
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