
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Božja beseda 
 

  »Mir vam bodi!«          
                                         (Jn  20,19) 
 

 Beseda o Božji besedi 
 
V psalmu po berilu beremo: 
»Pošlji svojega Duha in so ustvarjeni 
in prenovi obličje zemlje.« 
Evangelij sam nam ponuja zelo 
pomenljiv namig. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razglašati, da je Sveti Duh stvarnik, 
pomeni reči, da njegovo področje 
delovanja ni omejeno samo na 
Cerkev, ampak se na različne načine 
razširi na vse stvarstvo. 
Najpomembnejša stvar glede 
stvariteljske moči Svetega Duha pa 
seveda ni razumevanje ali razlaganje 
njegove dejavnosti, ampak izkušanja 
le-te. Kaj pa pomeni imeti izkušnjo 
delovanja Duha kot stvarnika? Da bi 
to odkrili, bomo izhajali iz poročila o 
stvarjenju. 
»V začetku je Bog ustvaril nebo in 
zemljo. Zemlja pa je bila pusta in 
prazna, tema se je razprostirala nad 
globinami in duh Božji je vel nad 
vodami« (1 Mz 1,1-2). 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! 
 
                            Igor Novak, župr.  
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   Binkošti   

 Leto XII., 
 št. 186, 
Binkoštna 
nedelja; 

 19.5.2013 



 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  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. 
 
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. 
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). Vsa prenova Cerkve je 
delo Svetega Duha, zato se Cerkev v 
vseh časih toliko prenavlja, kolikor e 
da voditi Svetemu Duhu. Seveda pa 
ima prenova Cerkve za cilj prenovo 
vseh njenih članov. V čim popolnejši 
meri naj bi postali zares kristjani, to 
se pravi v sebi naj bi imeli Kristusovo 
misel in Kristusovega duha in iz tega 
tudi živeli. Kristjan ima Kristusovega 



duha, če v njem biva Sveti Duh, ki je 
Kristusov Duh. 
Kristusovo miselnost, Kristusov čut 
ima kristjan, ker mu je podarjen 
Sveti Duh. S tem je kristjan 
skrivnostno v globoki resničnosti že 
včlenjen v življenje troedinega Boga, 
živi božje, duhovno življenje. Sveti 
Duh je v nas dvojen. Podpira nas in 
spodbuja k dobremu. S svojimi 
navdihi in notranjim razsvetljenjem 
nam pomaga spoznavati, da Božja 
beseda, ki jo poslušamo, govori prav 
nam v sedanjem duhovnem stanju, in 
da je ta beseda odrešujoča za nas 
prav danes, v sedanjem trenutku 
življenja. Samo v moči Svetega Duha 
moremo spolnjevati največjo 
krščansko zapoved, zapoved ljubezni. 
Saj ljubezen ni v prvi vrsti zunanje 
pravilo življenja, temveč je notranja 
moč, ki nagiba k delovanju, „ker je 
Božja ljubezen izlita v naša srca po 
Svetem Duhu, ki nam je bil dan“ (Rim 
5, 5). Sveto petdesetdnevne nam 
hoče živo vtisniti v zavest, da smo 
odrešeni s Kristusovo velikonočno 
skrivnostjo, s Kristusovim prehodom 
skozi temo smrtnega trpljenja v 
neminljivo luč poveličanega življenja 
pri Očetu. K temu prehodu k Očetu, 
ki ga je izvršil Kristus kot naša Glava, 
pa bistveno spada tudi podaritev 
Svetega Duha, s katerim nas 
posvečuje poveličani Kristus. 
  
Vir: France Oražem; Leto Kristusove 
skrivnosti 63 - 65 
   

Naša oznanila  
  

 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.  
 
 Še štirinajst dni nas loči do sv. 
birme, ki  bo v nedeljo 2. junija 
2013 ob 9.30 v naši ţupnijski 
cerkvi. Slovesnost bo vodil naš 
ordinarij, g. nadškof metropolit 
msgr. dr. Marjan Turnšek. V soboto 
25. maja začenjamo z birmansko 
devetdnevnico h kateri poleg 
birmancev staršev in botrov 
vabljeni vsi ţupljani v čim večjem 
številu.   
 
 V soboto 26. maja ob 19.30 bo v 
Škofijski avli na Slomškovem trgu 
muzikal o blaţeni Materi Tereziji z 
naslovom »Svinčnik zanj«. Ogled 
predstave zelo priporočamo. 
Vabljeni! 
 
 V soboto 8. junija 2013 bo 
ţupnijsko 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!   
 

 Nabirka pretekle nedelje:  
 190 eur; 

Bog vam povrni! 
 

 



 Sv. maše so v cerkvi   
 
NEDELJA, 19.5.,  
BINKOŠTI; 
9.30 + starši Pavalec Marija in   
Valter (darovala družina Pavalec) 

 
PONEDELJEK, 20.5., 
Marija Mati Cerkve,  
Binkoštni ponedeljek; 
19.00 - za mir na svetu in v dušah    
 (darovala gospa Marta Nikitenko) 
 
!V TOREK, SREDO IN ČETRTEK SO 
ŠMARNICE OB 18H V DOMU 
KRAJANOV! 

 
PETEK, 24.5.,  
Marija, Pomočnica kristjanov – 
Marija Pomagaj ;  
19.00  - v zahvalo za srečno rojstvo 
Jakoba in za mamin in očkov pogum           
              (daroval Slomškov glasek) 
 
SOBOTA, 25.5.,  
Urban I., papeţ; 
18.30 – molitvena ura in začetek   
birmanske devetdnevnice 
19.00 + starši Maks in Jožefa Budja 
ter njuni sinovi + Jožef in Marjan 
 
NEDELJA SV. TROJICE, 26.5., 
Filip Neri, duhovnik; 
9.30 + Srečko in Ana Knuplež; 
       - za župljane in dobrotnike   
         naše župnije 
 
 
 
 
 
 

 

 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 
 
 

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. 
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http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

