
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beseda o Besedi 

Apostolska dela nam takole 
opišejo binkoštni dogodek. 
Predvsem gre za zunanja 
znamenja. Najprej slišno – 
zaznavno znamenje: »Nenadoma 
je nastal z neba šum, kot bi se 
bližal silovit vihar. Potem še 
drugo zaznavno – vidno znamenje: 
»Prikazali so se jim jeziki, 
podobni plamenom. In končno 
resničnost, ki se ne vidi, je pa cilj 
vsega: »Vsi so bili napolnjeni s 
Svetim Duhom.« Kaj pomeni, da 
so bili »napolnjeni s Svetim 
Duhom«? Kaj so v tistem trenutku 
izkusili apostoli? Doživeli so 
neustavljivo izkušnjo Božje 
ljubezni, občutili so se izpolnjene 
z ljubeznijo, kakor da bi jih oblil 
ocean. Kako to vemo? To nam 
zagotavlja sv. Pavel, ko pravi, da 
»je Božja ljubezen izlita v naša 
srca po Svetem Duhu, ki nam je 
bil dan« (Rim 5,5). Vsi tisti, ki so 
imeli močno izkušnjo Svetega 
Duha, to soglasno potrjujejo. Prvi 
učinek Svetega Duha, ko pride  

 

 

 

 

 

 
nad človeka, je spoznanje, da ga 
Bog ljubi z najnežnejšo in 
neskončno ljubeznijo. Vse drugo 
je vsebovano v tej ljubezni. 
Ponovno se odpre komunikacija 
med Bogom in človekom, je kakor 
nov začetek vsega. Če hočemo to 
odkriti, je dovolj, da pogledamo, 
o čem govorijo graditelji v 
Babilonu in o čem govorijo 
apostoli na binkošti. Prvi govorijo 
med seboj: »Dajmo, sezidajmo si 
mesto in stolp, katerega vrh naj 
sega do neba, in naredimo si ime, 
da se ne bomo razkropili po vsej 
zemlji!« Te ljudi spodbuja želja 
po moči, hočejo si »narediti ime«, 
iščejo svojo slavo. Na binkošti pa 
apostoli oznanjajo »velika Božja 
dela«. Ne mislijo sebi narediti 
imena, ampak Bogu; ne iščejo 
svoje osebne potrditve, ampak 
Božjo. Zato jih vsi razumejo. Bog 
je ponovno prišel v središče; voljo 
po moči je nadomestila volja po 
služenju, na mesto zakona 
samoljubja je stopil zakon 
ljubezni.                                           
                       R. Cantalamessa 
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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 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 
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 
pridruţilo tri tisoč ljudi“(Apd 2, 
41).  

Na prve binkošti je bila rojena iz 
Božjega 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 

križu 

 23.5.2015: dobrodelni 

koncert pevskih zborov  

v organizaciji DPD Maribor 

- Pobreţje 

 13.6.2015: župnijsko 

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: 

medžupnijsko romanje v 

MeĎugorje  

(skupno romanje župnij 

Maribor-Košaki  

in Šentilj v Slovenskih 

goricah) 

 14.8.2015: ob 18h 

župnijsko 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 

»blaženi«) 

 24.9.2015: ob 19h 

slovesna sv. maša ob godu  

našega župnijskega 

zavetnika, bl. škofa Antona 

Martina Slomška 

 27.9.2015: ob 9h 

Slomškova nedelja – 

župnijski praznik 

 5. do 9.10.2015: 

medžupnijsko romanje v 

Lurd (skupno romanje 

župnij Maribor-Košaki 

in Šentilj v Slovenskih 

goricah) 

 Naša oznanila 
 
 V soboto, 13. junija bo  
tradicionalno romanje na 
Brezje; obiskali bomo tudi 
Radovljico in Slomškovo Ponikvo, 
kjer bomo imeli večernice; 
prijavite se na tel. št. 
031715687 (Jože Križan),  prijavo 
potrdite s plačilom prevoza (12 
EUR). 
 
 V programskem lističu, ki ste 
ga dobili po pošti sta omenjeni še 
dve romanji, in sicer v MeĎugorje 
in Lurd. Cena romanja v 



MeĎugorje je 150 eur, v Lurd pa 
399 eur. Prijave za obe romanji 
se zbirajo na tel. št.: 041 459 
749. Natančnejši spored in 
program obeh romanj bo 
objavljen v najkrajšem možnem 
času. Prijave se zbirajo do 
zapolnitve mest, zato pohitite! 
  
 

  Sv. maše so v  
  župnijski cerkvi 

 

 

 
BINKOŠTI, 24.5., Marija, 
pomočnica kristjanov – Marija 
Pomagaj; 
09.00 + Jožefa Mlinarič    

 (darovala družina Bombek) 
 
 
PONEDELJEK, 25.5.,  
Marija Mati Cerkve – Binkoštni 
ponedeljek; 
19.00 + duhovnik  p. Albin – Ivan 
Černenšek (osmina)  
 
TOREK, 26.5.,  
Filip Neri, duhovnik;  
19.00 + Jožefa Pavlinek (osmina) 
 

 

SREDA, 27.5., 
Alojzij Grozde, mučenec; 
19.00 + Andrej Nikitenko 
 

 

ČETRTEK, 28.5.,  
German Pariški, škof;  

  19.00 + Jože Škrobar 
 

PETEK, 29.5.,  
Maksim Emonski, škof;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije  
 
SOBOTA, 30.5.,  
Ivana Orelanska, devica; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Angela Štumberger   
           (osmina) 
 
 

NEDELJA SV. TROJICE, 
31.5., Obiskanje Device Marije 
- sklep šmarnic;  
09.00 + Jože Pak (10. obletnica) 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
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