
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Spomin na jeruzalemske binkošti 
ni le spomin, je praznik, 
slavljenje Duha med nami, ki tudi 
danes oznanjevalce spodbuja, da  
bi govorili z besedami, kakršne 
uči Duh, ljudem odprtega srca 
deli darove moči, ljubezni in 
razumnosti, ki vsem dajejo 
možnost dojeti, da se je po 
Kristusu razodela dobrotljivost in 
ljudomilost Boga, našega 
odrešenika.  

Duh je tisti, ki daje, da seme 
Jezusovega nauka more vzkliti, 
se razrasti, roditi sadove.  Kar je 
Jezus začel z dvanajsterimi, kar 
jim je govoril in spričeval s 
svojimi dejanji, po prihodu  Duha 
začno dojemati z razumom in 
srcem, začno delovati: učenci, 
zlomljeni od strahu in brezupa, so 
po Binkoštih bili polni Svetega 
Duha in so oznanjali božjo besedo 
brez strahu, pred véliki zborom 
Peter, poln Svetega  

 

 

 

 

 

 
Duha pribije: v nikomer drugem 
ni odrešenja, 

- apostoli so se živo zavedali, da 
Cerkev v svojem odrešenjskem 
poslanstvu ni prepuščena sama 
sebi, z njo je Duh, ki vodi, 
spodbuja, opogumlja, kot je 
Pavel dopovedoval starešinam v 
Efezu: Sveti Duh vas je postavil 
za oskrbnike, on ima moč, da 
vas podpre; Ugotavljamo, da so 
se apostoli po Duhu dokončno 
globoko v jedru svojega bitja 
prepričali o resničnosti Kristusa, 
njegove besede, njegovega 
poslanstva. Pred njimi je novo 
obzorje, so trajne vrednote, 
jasen cilj: vstajenje, do katerega 
vodi pot preizkušenj, na kateri 
niso sami; z njimi je Kristus, vodi 
in jim daje moč Duh. Duh ima 
tudi za nas na naši poti darove, s 
katerimi nas spodbuja: mir, 
ljubezen, veselje, potrpežljivost, 
blagost, dobrotljivost, krotkost.  
To vodi k cilju. 
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Binkošti 
 
Beseda binkošti izvira iz grške 
besede pentekoste, to je 
petdeseti, namreč petdeseti dan. 
Binkoštna nedelja, kot že rečeno, 
spet velja za sklep 
petdesetdnevnega praznovanja 
Kristusovega vstajenjskega slavja. 
  

 
 
 

K poveličanemu življenju pri 
Očetu spada tudi podaritev 
Svetega Duha, s katerim nas 
poveličani Kristus že sedaj 
pripravlja deležne notranjega 
življenja 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 u a 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 bližino. 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 Božjo 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 Božje besede v 
testo človeške zgodovine. 
 
Apostol Peter je zbrani množici 
oznanil križanega in vstalega 
Kristusa kot odrešenika 
sveta.„Tisti, ki so sprejeli njegovo 
besedo, so se dali krstiti; in tega 
dne se jim je pridružilo tri tisoč 
ljudi“ (Apd 2, 41). 
Veliko začudenje je pri ljudeh 
vzbudil poseben dar (karizma) 
govorjenja in razumevanja tujih 
jezikov (glosolalija). Apostoli so 
govorili „v tujih jezikih, kakor jim 
je dal Duh izgovarjati“ (Apd 2, 4), 
in v tej veliki množici ljudi jih 
je „vsakdo slišal govoriti v svojem 
jeziku“ (Apd 2, 6). 
Ljudje so jim s srcem prisluhnili 
ker so čutili, da so nagovorjeni v 
globini svoje osebnosti. Ta čudež 
razumevanja jezikov in edinosti 
ima poseben pomen. 
 

 

Zgodba o babilonskem stolpu 
kaže, kako je greh najgloblji 
vzrok nerazumevanja med ljudmi 
in odtujitve med narodi. V moči 
Kristusovega odrešenja pa na 

binkoštni praznik Sveti Duh 
začenja novo obdobje 
razumevanja in edinosti. 
Ta dogodek napoveduje tudi 
vesoljnost Kristusovega oznanila 
odrešenja. Kristus sam je v 
svojem zemeljskem življenju res 
deloval samo med judovskim 
narodom, izvoljenim ljudstvom 
stare zaveze. Zdaj pa Sveti Duh 
izbira v Jezusovem imenu vse 
narode v novo Božje ljudstvo ob 
spoznanju in ljubezni pravega 
Boga. 
 
Na prve binkošti je bila rojena iz 
Božjega Duha Cerkev. „Ko je Sin 
končal delo, ki mu ga je Oče 
zaupal, da ga izvrši na zemlji, je 
bil na binkoštni dan poslan Sveti 
Duh, da bi neprestano posvečeval 
Cerkev in bi tako verujoči po 
Kristusu imeli v enem Duhu 
dostop k Očetu... Po njem Oče 
oživlja vse ljudi, ki so po grehu 
umrli, dokler ne bo njihovih 
umrljivih teles v Kristusu obudil 
od mrtvih“(C 4). 
 
 
 

Naša oznanila  
 
 Pred nami je še nekaj dni do 
konca veroučnega in šolskega 
leta. Tudi letos bomo v naši 
župniji organizirali počitniški 
oratorij in zaključno romanje 
otrok in staršev naših 
veroučencev – posebej letošnjih 



prvoobhajancev. Več o tem lepem 
dogajanju v prihodnjih oznanilih. 
 
 Danes je referendum – prav je 
da se ga udeležimo in volimo v 
skladu z evangeljsko etiko.  
 
 Obe prihodnji nedelji 15. in 
22. 6. Bo sv. maša ob 9h na 
prostoru pred našo cerkvijo. 
Vabljeni! 
 
 Jutri na binkoštni ponedeljek 
9.6.2014 po večerni sv. maši bo 
zadnje srečanje Ţupnijskega 
pastoralnega sveta v letošnjem 
pastoralnem letu 2013/2014. 
Vabila vzemite po sv. maši v 
zakristiji, vabljeni! 
 
 V četrtek 12.6.2014 ob 18. 
uri bo srečanje biblične skupine, 
prisrčno vabljeni! 
 
 In še OGLAS: Za 86 letnega 
očeta iščemo gospodinjo - 
stanovanje in hrana sta  
zagotovljena; tel.: 031 267 270 
 
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  
 
 
NEDELJA, 8.6.,   
BINKOŠTI,  
Medard, škof; 
09.00 + Jožef Čeh 

 
 

BINKOŠTNI PONEDELJEK, 9.6., 
Marija Mati Cerkve; 
19.00 – v priprošnjo za rešitev  
 
ČETRTEK, 12.6., 
Eskil, mučenec; 
19.00 – v priprošnjo za rešitev  

 
PETEK, 13.6.,  
Anton Padovanski, redovnik in 
cerkveni učitelj;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
 

SOBOTA , 14.6.,  
Valerij in Rufin, mučenca; 
9.00 + Milan Robar 
(darovala družina Benko) 
 
 
NEDELJA SV. TROJICE, 15.6.,  
Vid, mučenec; 
09.00 + Terezija Fras 
(darovala družina Šestanj) 
 

 

 
 

 

 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. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

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